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RESUMO 

Introdução. O envelhecimento populacional é um dos maiores desafios da 
saúde pública contemporânea. No Brasil, os números do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) confirmam a cada censo que o país 
envelhece. Justificativa. No entanto, as ações de saúde para essa 
população, nem sempre alcançam o sucesso desejado, especificamente no 
que se refere às campanhas de vacinação. O município de Santa Maria de 
Jetibá-ES, nos últimos dois anos, foi o último a atingir a meta de cobertura 
vacinal. Além disso, seus resultados nos dois últimos anos caíram em 
relação a 2000 e 2001, evidenciando-se baixa cobertura da vacina antigripal. 
No contato com as pessoas idosas, podemos observar idéias equivocadas e 
preconceitos que podem interferir nos cuidados com a própria saúde. Por 
esta razão, o interesse para uma maior investigação sobre os motivos da 
não vacinação dos idosos. Objetivos. 1 - Identificar as razões por que uma 
parcela dos idosos residentes no município de Santa Maria de Jetibá-ES não 
tomaram a vacina antigripal em 2003; 2 - Identificar nessa população os 
conhecimentos que os idosos possuem a respeito da vacina antigripal; 
3 - Identificar nessa população fatores que predispõem, fatores que 
possibilitam e fatores que reforçam a procura de vacinação, de acordo com o 
Modelo PRECEDE (Green e col.). Metodologia. Foram entrevistados 40 
(quarenta) idosos, com idade acima de 60 anos, que não se submeteram à 
vacinação antigripal, residentes no município de Santa Maria de Jetibá-ES, 
onde houve baixa cobertura vacinal, segundo avaliação da campanha de 
2003. Resultados. Motivos referidos pelos idosos entrevistados para não se 
vacinarem em 2004: medo de morrer (25%), seguido de que quando tomou 
a vacina na campanha anterior teve gripe forte (15%), medo e não acredita 
na vacina (12,5%). Ao indagar sobre para que serve a vacina, 67,5% 
salientaram que é para evitar doenças respiratórias, como gripe, tosse e 
pneumonia. Em relação às perguntas baseadas no modelo PRECEDE, 
observou-se que dentre os fatores que predispõem, destacam-se: achava 
que não era necessário tomar a vacina (62,5%); não sabia para que servia a 
vacina (45%); as pessoas dizem que não adianta tomar a vacina contra a 
gripe (40%); não acredito na vacina (30%) e quando tomou a vacina, sentiu
se mal, ficou gripado (25%). Dentre os fatores que possibilitam, 97,5% não 
responderam, enquanto 2,5% destacaram que o transporte até ao posto é 
difícil, ou seja, uma questão de acessibilidade. Dentre os fatores que 
reforçam, 87,5% não responderam, enquanto 7,5% salientaram que sua 
família não queria que tomasse a vacina, e, empatados com 2,5% cada: o 
atendimento no posto é muito demorado e a vacina é muito dolorida ou 
causa desconforto. Conclusões. O engajamento e preparação de agentes 
comunitários e profissionais do programa de saúde da família pode ser a 
estratégia mais recomendada para desmistificar a vacina contra influenza 
junto à população idosa. 

Descritores: Vacina contra I nfluenza. Vacinação do Idoso. Programa de 
Saúde da Família. 



SUMMARY 

Introduction. The population aging is one of the biggest challenges of the 
public health contemporary. In Brazil, the numbers of the Brazilian Institute of 
Geography and Statistics (IBGE) confirm to each census that the country 
ages. Justification. However, the actions of health for this population, nor 
always they reach the desired success, specifically as for the vaccination 
campaigns. The city of Saint Maria de Jetibá-ES, in last the two years, he 
was the last one to reach the goal of vaccine covering. Moreover, its results 
in the two last years had fallen in relation 2000 and 2001, proving low 
covering of the anti-flu vaccine. In the contact with the aged people, we can 
observe maken a mistake ideas and preconceptions that can intervene with 
the cares with the proper health. For this reason, the interest for a bigger 
inquiry on the reasons of not the vaccination of the aged ones. Objectives. 
1 - To identify the reasons why a parcel of the aged residents in the city of 
Saint Maria de Jetibá-ES had not taken the anti-flu vaccine in 2003; 2 - To 
identify in this population the knowledge that the aged ones possess 
regarding the anti-flu vaccine; 3 - To identify in this population factors that 
premake use, factors that they make possible and factors that strengthen the 
vaccination search, in accordance with the Model PRECEDE (Green and 
col.). Methodology. Aged ones had been interviewed 40 (forty), with age 
above of 60 years, that they had not been submitted to the anti-flu 
vaccination, residents in the city of Saint Maria de Jetibá-ES, where it had 
low vaccine covering, according to evaluation of the 2003 campaign. 
Results. Reasons related for the aged ones interviewed for not vaccinated 
itself in 2004: fear to die (25%), followed of that when took the vaccine in the 
previous campaign had strong grippe (15%), fear and does not believe the 
vaccine (12,5%). When inquiring on so that it serves the vaccine, 67,5% had 
pointed out that it is for preventing respiratory iIInesses, as grippe, cough and 
pneumonia. In relation to the questions based on the model PRECEDE, it 
was observed that amongst the factors that premake use, they are 
distinguished: it found that it was not necessary to take the vaccine (62,5%); 
not wise person so that she served the vaccine (45%); the people say that 
she does not advance to take the vaccine against the grippe (40%); I do not 
believe the vaccine (30%) and when it took the vaccine, it was felt badly, he 
was the flu (25%). Amongst the factors that they make possible, 97,5% had 
not answered, while 2.5% had detached that the transport until the o rank is 
difficult, or either, an accessibility questiono Amongst the factors that 
strengthen, 87,5% had not answered, while 7.5% had pointed out that its 
family did not want that she took the vaccine, e, tied up to with 2,5% each: 
the attendance in the rank very is delayed and the vaccine very is painful or 
cause discomfort. Conclusions. The enrollment and preparation of 
communitarian and professional agents of the program of health of the family 
can more be the strategy recommended to demystify the together vaccine 
against influenza to the aged population. 

Descriptors: Vaccine against Influenza. Vaccination of the Aged one. 
Program of Health of the Family. 
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1 INTRODUÇÃO 

A maioria dos trabalhos que abordam problemas relacionados com a 

população idosa no Brasil começa por apontar o explosivo crescimento 

demográfico dessa parcela da população e suas conseqüências nos 

diversos setores da sociedade. 

Esse fato é bastante compreensível tendo em vista que a questão do idoso 

será um dos maiores desafios da saúde pública e da sociedade como um 

todo, a partir deste início de século. 

o período compreendido entre 1975 a 2025 está sendo considerado pela 

OMS (Organização Mundial de Saúde) como a era do envelhecimento dado 

o crescimento acentuado da população idosa em relação à população total 

(CANÇADO 1994). 

Esse crescimento tem sido muito mais expressivo e acelerado nos países 

em desenvolvimento, já que no período de 1970 a 2000, enquanto a 

população idosa aumentou 88% nos países desenvolvidos, esse aumento 

foi de 123% nos menos desenvolvidos (CANÇADO 1994). 

No Brasil estima-se que esse processo ocorrerá de forma muito mais 

impressionante, pois, enquanto é esperado um aumento de 3,22 vezes na 

população total, esse aumento deverá ser de 8,9 vezes para a população 

com mais de 65 anos e de 15,6 vezes na faixa etária acima dos 80 anos, 

fazendo com que o país chegue ao ano 2025 com a 6a maior população 

idosa do mundo (KALACHE et aI. 1987). 

Dessa forma, o problema do envelhecimento populacional é um fato 

concreto que está presente em todos os países, mas que se torna um 

desafio ainda maior para os países em desenvolvimento que, não só estão 

menos atentos a esse fato e conseqüentemente na busca de soluções, 

como estarão sendo submetidos a esse processo de uma forma muito mais 
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rápida do que os países hoje desenvolvidos que passaram por essas 

mudanças num período de várias décadas. Na França, passaram-se 115 

anos para que a proporção de idosos crescesse de 7% para 14%, o que na 

China ocorreu em apenas 27 anos (WHO 2002). 

Assim, os países pobres estão envelhecendo muito mais rapidamente do 

que suas economias estão tendo condições de acompanhar esse fenômeno 

(WHO 2002). 

Em recente documento, elaborado para subsidiar as discussões da 2a 

Assembléia Mundial das Nações Unidas sobre Envelhecimento, realizada 

em Madrid em abril de 2002, a OMS destaca o fato de que, antes de ser 

considerado um problema a ser enfrentado, o aumento expressivo da 

longevidade, obtido no século passado, deve ser visto como um importante 

indicador de sucesso da humanidade, embora seja ao mesmo tempo um 

grande desafio (EDWARDS 2001). 

Analisando-se a questão de forma mais profunda e fazendo uma diferença 

entre viver e sobreviver, se fez necessário saber se essa maior expectativa 

de vida está acrescentando qualidade de vida a esses anos adicionais 

(ROCHA 2000). Assim, nosso grande desafio, de um futuro já presente, 

será: adicionar mais vida aos anos e não simplesmente mais anos à vida 

(CANÇADO, 1994). 

Esse desafio se faz presente no próprio conceito do que é considerado um 

idoso. Em recente documento sobre a questão da saúde do homem idoso 

(WHO 2001), técnicos da OMS chamam a atenção para a relatividade no 

estabelecimento dos pontos de corte para se considerar uma pessoa como 

idosa ou não. 

Sabe-se que de fato, o processo de redução da capacidade funcional do ser 

humano e, portanto, o início do envelhecimento orgânico, ocorre em média a 
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partir dos 30 anos de idade (McARDlE et aI. 1998). No entanto, atualmente, 

define-se como idosos os indivíduos a partir de 60 ou 65 anos de vida. 

A OMS (WHO 2001) destaca o fato de que, em países pobres, muitos 

indivíduos entre a idade de 40 a 50 anos já apresentam tantos problemas de 

limitações funcionais que já deveriam ser considerados idosos. 

Em Ghana as pessoas são consideradas idosas de acordo com sua 

capacidade para o trabalho e seus atributos pessoais de experiência e 

capacidade de liderança (WHO 2001), isto é, define-se o idoso de acordo 

com sua capacidade funcional e não meramente por critérios cronológicos 

de idade. 

Pode-se imaginar, então, que a tendência será de cada vez mais se procurar 

definir o indivíduo idoso como aquele que tenha menor capacidade funcional 

e de autonomia, eliminando-se assim o preconceito de considerar-se as 

pessoas acima dos 60 ou 65 anos como pouco produtivas, incapazes, 

dependentes, constituindo-se num problema para a sociedade. 

BURINI (2000), num trabalho sobre estilo de vida, longevidade e morbidade, 

afirma que, embora vivendo mais, a população tem adoecido mais e, 

portanto, está usufruindo pior qualidade de vida, o que acaba por acelerar o 

processo de envelhecimento orgânico. 

Nessa linha de raciocínio, FRIES (1990), fazendo considerações sobre 

possíveis tendências futuras da morbidade e da mortalidade, apresenta três 

situações interessantes a serem consideradas. 

Na primeira situação ocorreria apenas um aumento na expectativa de vida, 

sem modificar a idade de aparecimento das doenças crônico-degenerativas 

e, conseqüentemente, aumentando o período de vida mórbida dos idosos. 

Essa seria considerada como uma "falência do sucesso". 
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Na segunda situação haveria aumento tanto na expectativa de vida, quanto 

na idade do aparecimento das doenças crônicas, mas as pessoas estariam 

sujeitas ao mesmo período de vida mórbida que elas têm atualmente, 

simplesmente ele seria prorrogado para uma idade mais avançada. 

Numa terceira situação haveria sensível aumento na idade do aparecimento 

das doenças crônicas, com pequeno aumento na expectativa de vida, 

reduzindo dessa forma o período de vida mórbida, o que o autor chama de 

"compressão da morbidade". 

Com os conhecimentos científicos atuais e o avanço tecnológico disponível, 

seria possível propor uma quarta situação: a extensão dos dois períodos 

(início da morbidade e a expectativa de vida), levando a "compressão da 

morbidade" para décadas mais avançadas da vida, aumentando ao máximo 

a qualidade de vida das pessoas até seus últimos dias. 

Para que se possa comprimir essa morbidade, é essencial que se procure 

conhecer os principais fatores que levam a um declínio mais acelerado da 

capacidade funcional desses idosos e interferir nos mesmos. Contribuiriam 

para isto, estudos epidemiológicos específicos sobre essa faixa etária e 

estudos sobre diferentes realidades vivenciadas por essa população, já que 

cerca de 70% desses indivíduos vivem hoje em países em desenvolvimento 

(WHO 2002). 

Considerando que já estamos no século XXI, as citações anteriores deixam 

de ser previsões e já passam a ser realidade concreta, exigindo que os 

gestores públicos passem a se preocupar com o problema, entendendo que 

os programas e projetos voltados ao atendimento das pessoas idosas 

devem ser estruturados de forma mais ampla e não apenas voltados 

essencialmente ao mero tratamento primário de doenças. 

o próprio Ministério da Saúde reconhece esse fato quando, ao iniciar o texto 

do Programa de Saúde do Idoso, afirma: "A catástrofe ocorrida na Clínica 
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Santa Genoveva de repente despertou nosso país para um aspecto ao 

qual não estava preparado: o Brasil é um país que está envelhecendo". 

Reconhece ainda que estamos iniciando esse novo século com a população 

idosa crescendo proporcionalmente oito vezes mais que os jovens e quase 

duas vezes mais que a população total e que essas mudanças demográficas 

já começaram a provocar uma série de conseqüências sociais, culturais e 

epidemiológicas, que eram previsíveis, mas para as quais não estamos 

preparados (BRASIL 2001 a). 

Sem dúvida, um dos maiores feitos da humanidade foi a ampliação do tempo 

de vida, que se fez acompanhar de uma melhora substancial dos parâmetros 

de saúde das populações, ainda que estas conquistas estejam longe de se 

distribuir de forma eqüitativa nos diferentes países e contextos 

sócio-econômicos. O que era antes o privilégio de poucos, chegar à velhice, 

hoje passa a ser a norma, mesmo nos países mais pobres. Esta conquista 

maior do século XX se transforma, no entanto, em um grande desafio para o 

século que se inicia. O envelhecimento da população é uma aspiração 

natural de qualquer sociedade, mas não basta por si só. Viver mais é 

importante desde que se consiga agregar qualidade aos anos adicionais de 

vida. Dessa forma, surgem os seguintes desafios para a Saúde Pública, 

reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde e citados por COSTA e 

VERAS (2003): (a) como manter a independência e a vida ativa com o 

envelhecimento?; (b) como fortalecer políticas de prevenção e promoção da 

saúde, especialmente aquelas voltadas para os idosos?; (c) como manter 

e/ou melhorar a qualidade de vida com o envelhecimento? 

Diante destas indagações, configura-se o desafio, uma vez que o 

envelhecimento é um fenômeno mundial. Particularmente para nosso país, 

onde há necessidade de se efetivar as políticas já existentes, de mudar 

conceitos já enraizados e de utilizar tecnologias, com inovação e sabedoria, 

torna-se necessário, a fim de alcançar de forma justa e democrática a 

eqüidade na distribuição dos serviços e facilidades para esse grupo 
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populacional, em especial ao problema da influenza, que proporciona outras 

complicações de saúde, como pneumonia e doenças respiratórias. 

o melhor método preventivo contra o vírus influenza, que é capaz de reduzir 

sua severidade, é a vacinação contra a gripe. A vacinação é um 

procedimento recomendado pela OMS e beneficia tanto indivíduos sadios 

como os suscetíveis a episódios de gripe, nos quais se incluem portadores 

de doenças crônicas pulmonares, cardiovasculares e metabólicas. 

A gripe pode agravar a patologia básica das pessoas com distúrbios 

cardíacos ou pulmonares. Essas complicações são a causa de visitas 

freqüentes a médicos, hospitalizações prolongadas e aumento do número de 

mortes por pneumonia e/ou patologias subjacentes, vinculadas aos surtos 

gripais que ocorrem todos os anos. 

A vacinação de indivíduos com alto risco está associada a uma diminuição 

significativa da gravidade da doença em relação à incidência de 

hospitalização e mortalidade associadas à gripe. 

Embora seja considerada uma enfermidade benigna e autolimitada, nos 

idosos apresenta uma maior importância epidemiológica, face às suas 

conseqüências, aumento de gastos hospitalares e mortalidade. Além disso, 

o idoso com uma infecção por influenza sofre de uma maior predisposição 

para desenvolver pneumonia (SILVESTRE 1997). 

Estudos do Center for Disease Control and Prevention (CDC) mostram que a 

vacina reduz a hospitalização em cerca de 70% e os óbitos em cerca de 

85%. Em casas geriátricas, a vacina pode reduzir o risco de hospitalização 

em cerca de 50%, de pneumonias em cerca de 60% e de morrer de 75% a 

80%. Quando ocorre a circulação de vírus diferente da composição da 

vacina, a eficácia da vacina pode ser menor, especialmente na redução da 

doença, mas a vacina poderá diminuir a severidade da mesma e prevenir 

complicações e morte (CDC 1998). 
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A partir de 1999, o Ministério da Saúde deu início a uma nova estratégia na 

prática da vacinação, que foi a edição da campanha de vacinação contra 

influenza em todo o território nacional com o objetivo de vacinar a população 

acima de 65 anos. Essa prática visa diminuir as complicações e internações 

advindas da doença influenza, popularmente denominada gripe, mais 

especificamente, as pneumonias, que ocorrem com maior freqüência nessa 

faixa etária que é mais vulnerável. 

Segundo dados do Sistema Único de Saúde (SUS), de 1998 a 2000, houve 

uma queda de 18% (179.000) em números de internações da população 

brasileira por pneumonia. Nesse mesmo período, o maior impacto deu-se na 

Região Sul e Sudeste, onde houve redução de 27,1 % em registros de 

internação pela doença (BRASIL 2001b). 

Para uma melhor compreensão desses fenômenos é necessário ir além da 

descrição, basicamente quantitativa, das mudanças do perfil demográfico, 

para uma reflexão na qual as mudanças culturais e sociais decorrentes 

dessa ampliação, estejam mais presentes. As repercussões das profundas 

transformações sociais decorrentes do envelhecimento ainda são pouco 

contempladas, cabendo observar que esse é o início de um processo em 

curso; pessoas estão vivendo mais com uma maior expectativa de vida. 

Essas pessoas idosas podem estar cada vez mais vulneráveis a diversas 

doenças, inclusive respiratórias, sendo a vacinação do idoso uma ação de 

efetivação de um dos aspectos da Política Nacional do Idoso. Porém, no 

Estado do Espírito Santo encontramos alguns municípios que demoraram 

em atingir a meta de 70% estipulada pelo governo. Por essa razão, 

considera-se relevante realizar uma investigação sobre as razões de os 

idosos não se submeteram à vacinação (ANEXO 1). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 TRANSiÇÃO DEMOGRÁFICA DOS PERFIS DE SAÚDE NO 

BRASIL E NO ESPíRITO SANTO 

No Brasil, sempre se teve o conceito de que éramos um país jovem e que o 

problema do envelhecimento dizia respeito aos países europeus, 

norte-americanos e Japão. Realmente, nesses países se vive mais, existe 

uma maior expectativa de vida. No entanto, poucos se deram conta de que 

desde os anos 60, a maioria dos idosos, em números absolutos, vive em 

países do terceiro mundo e as projeções estatísticas demonstram que esta é 

a faixa etária que mais crescerá na maioria dos países menos desenvolvidos 

(BRASIL 2002). 

Durante as quatro primeiras décadas deste século o Brasil apresentava 

grande estabilidade de sua estrutura etária, principalmente devido à 

pequena oscilação das taxas de natalidade e mortalidade (Figura 1). 

Estima-se que o coeficiente de mortalidade tenha declinado de 29,1 por mil, 

em 1900, para 24,4 por mil, em 1940. A esperança de vida ao nascer pouco 

variou no período, passando de 33,3 para 37,6 anos para homens e 34,1 

para 39,4 anos para mulheres (CAMARGO e SAAD 1990). A taxa bruta de 

natalidade, que permanecia ao redor de 46 nascimentos por mil habitantes 

entre 1870 e 1900, declinou para 43,5 por mil no final daquele período 

(MURRAYe LOPEZ 1994). O crescimento vegetativo manteve-se por volta 

de 2%. A população era extremamente jovem; o grupo com menos de 15 

anos representava cerca de 42% a 46% do total e os idosos 2,5% da 

população (CAMARGO e SAAD 1990; CHAIMOWICZ 1997). 



20 

o+-~--~~--~~--~~~~~~ 
19~ lO lO l(I .10 SO 6~ 11) '" 90 lOQ" 

Pt!ltodo 

.-Mcnalidade 

0.-0 Cr.;o$cimento V6S~$tivo 

Figura 1 - Taxas de mortalidade, crescimento vegetativo e fecundidade total no Brasil, de 
1900 a 2000 

Fonte: Chaimowicz (1997). 

o Brasil é um país que envelhece rapidamente. As alterações na dinâmica 

populacional são claras, inexoráveis e irreversíveis. No início do século 20, 

um brasileiro vivia em média 33 anos, ao passo que hoje a expectativa de 

vida dos brasileiros atinge os 68 anos (VERAS 2003). Entre 1960 e 1980, 

observou-se no Brasil uma queda de 33% na fecundidade (ALVES 1997; 

VERAS 2001). A diminuição no ritmo de nascimento resultou, em médio 

prazo, no incremento proporcional da população idosa. Nesse mesmo 

período de 20 anos, a expectativa de vida aumentou em oito anos. Hoje, a 

população de idosos brasileiros ultrapassa os 15 milhões (para uma 

população total de cerca de 170 milhões de habitantes), que em 20 anos 

serão 32 milhões (VERAS 2002). 

Segundo TELAROLLI JÚNIOR et aI. (1996), no Brasil, as componentes 

demográficas que participam do processo de envelhecimento da população 

caracterizam-se também por uma evolução desigual nas diferentes regiões, 

Estados e municípios. Para a média do País, entretanto, é possível apontar 

a década de 1940 como o marco inicial do envelhecimento da estrutura 

etária da população. Essa tendência acentuou-se nos anos 70, quando a 
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participação dos indivíduos com 60 anos e mais passou de 5,0% para 6,1%, 

em 1980, chegando a 7,7% em 1991 (Tabela 1). 

Tabela 1 - Participação da população de 60 anos e mais de idade na população 
geral do Brasil - 1900/1991 

Ano 
Local 1900 1920 1940 1950 1960 1970 1980 1991 

Brasil (%) 3,2 4,2 4,1 4,2 4,7 5,1 6,1 7,7 

Fonte: Fundação IBGE, citado por Telarolli Júnior et aI. (1996) 

A partir de 1940 inicia-se o processo de declínio rápido da mortalidade, que 

se prolongaria até a década de 70. Na década de 40 a taxa de mortalidade 

caiu 13%, contra 16% nas quatro décadas anteriores (CAMARGO e SAAD 

1990). A esperança de vida aumentou quatro anos para homens (como nas 

quatro décadas anteriores) e 6,8 anos para mulheres (5,4 anos no período 

anterior), e alcançou 53,7 anos em 1970 (CARVALHO e WONG 1995). A 

combinação de menores taxas de mortalidade e elevadas taxas de 

fecundidade determinou o aumento do crescimento vegetativo e a população 

brasileira saltou de 41 para 93 milhões de pessoas entre 1940 e 1970, 

crescendo em média 2,8% ao ano. A estrutura etária da população, no 

entanto, não se alterou (Figura 2), pois a redução da mortalidade deveu-se, 

principalmente, à queda das taxas de mortalidade específicas da infância. 

Sendo "preservadas" mais crianças, o efeito sobre a distribuição etária foi 

semelhante ao aumento da fecundidade, levando a um "rejuvenescimento" 

da população (CARVALHO 1993). Nessas três décadas as proporções de 

jovens e de idosos representaram, em média, respectivamente 42,3% e 

2,5% do total. 

Somente a partir de 1960, com o declínio da fecundidade em algumas 

regiões mais desenvolvidas do Brasil, iniciou-se o processo de 

envelhecimento populacional. As Pesquisas Nacionais por Amostra de 

Domicílio - PNAD's da década de 70 passaram a demonstrar que o 

fenômeno se estendia paulatinamente às demais regiões brasileiras, tanto 

nas áreas urbanas quanto rurais, e a todas as classes sociais (CARVALHO 
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1993). A taxa de fecundidade total caiu de 5,8 para 2,7 filhos por mulher, 

entre 1970 e 1991, redução superior a 50% (OLIVEIRA e FELlX 1995). 

Como conseqüência, o peso relativo dos jovens declinou de 41,9% para 

34,7% no mesmo período e a proporção de idosos cresceu de 3,1% para 

4,8%. O índice de envelhecimento da população, que era igual a 6,4 em 

1960, alcançou 13,9 em 1991, incremento superior a 100% em apenas três 

décadas. Se no início do século a proporção de indivíduos que conseguia 

alcançar os 60 anos se aproximava de 25%, em 1990 ela superava 78% 

entre as mulheres e 65% entre os homens; a esperança de vida ao nascer 

então já ultrapassava os 65 anos (CAMARGO e SAAD 1990). 
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Figura 2 - O processo de envelhecimento populacional no Brasil. A proporção de idosos s6 
começa a aumentar após o declfnio da fecundidade (seta) 

Fonte: Chaimowicz (1997). 

Do enorme contingente de crianças introduzido a cada ano na população, 

entre o final da década de 40 e meados da de 60, significativa proporção 

sobreviveu devido à queda da mortalidade. Cerca de 15 a 25 anos após o 

nascimento, a partir da metade da década de 60 até o final da de 70, os 

então adolescentes e adultos jovens, em seu período reprodutivo, formavam 

uma "onda jovem", que voltou a ocorrer no período 1990-1995, gerada pelas 

coortes extensas de nascidos a partir de meados da década de 70 

(BERCOVICH 1995). 
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TELAROLLI JÚNIOR et aI. (1996) destacam que as modificações da 

estrutura demográfica da população brasileira não têm ocorrido de forma 

homogênea nas diferentes regiões e Estados do país, apresentando 

particularidades no espaço e no tempo associadas às mudanças 

econômicas e sociais do país. O resultado são perfis demográficos regionais 

muito diferentes para a população da terceira idade, que apresentava em 

1991 índices de participação na população total que variavam de 4,5% para 

a região Norte, a 7,9% para o Sudeste (Tabela 2). 

Tabela 2 - Distribuição da população de 60 anos e mais de idade, por grandes 
regiões do Brasil - 1991 

Indicador de 
Distribuição populacional 

% da população total do 
país na região 

% da população de 60 
anos e + do país na região 

Norte 

7,0 

4,4 

Regiões 
Nordeste Sudeste Sul Centro- Brasil 

Oeste 

28,9 42,7 15,1 6,4 100,0 

28,8 46,4 15,9 4,5 100,0 

% da população de 60 4,5 7,2 7,9 7,7 5,1 7,7 
anos e + da região 
Fonte: Fundação IBGE, citado por Telarolli Júnior et aI. (1996) 

Os autores salientam ainda que as desigualdades regionais se reproduzem 

nos Estados e municípios, tornando necessária a adoção de cuidados 

adicionais no planejamento e avaliação local das ações de saúde para a 

terceira idade, a partir de dados discriminados segundo as unidades da fede

ração. O censo de 1991 mostrou alguns Estados, como o Rio de Janeiro e 

Paraíba 1, com índices superiores a 9% da população com 60 anos e mais, 

enquanto outros Estados, como Rondônia e Roraima, apresentavam menos 

de 4%. Diferenças históricas e sociais fazem com que dentro dos Estados 

mantenha-se também um padrão heterogêneo, tornando possível encontrar 

municípios com situações demográficas e sanitárias muito diferentes dentro 

de uma mesma unidade da federação. Atualmente o Estado de São Paulo 

1 O aumento no indice de idosos na população do Rio de Janeiro tem sido associado ao 
envelhecimento de sua estrutura etária, ao contrário da Paraíba, onde predomina a perda 
de individuos jovens através da migração. 
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apresenta grande heterogeneidade na composição etária dentro de seu 

território, com regiões onde a participação dos idosos na população total é 

inferior a 7%, e outras com índices superiores a 10%. 

o envelhecimento populacional é um dos maiores desafios que a 

humanidade terá que enfrentar neste século que se inicia. No Brasil, os 

números do Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE) confirmam 

a cada censo que o país envelhece. O resultado final do censo 2000, 

divulgado em dezembro de 2001, mostrou que a expectativa de vida do 

brasileiro cresceu 2,6 anos, sendo agora 68,6 anos a vida média da 

população. O mesmo censo revelou que são 24.576 brasileiros com idade 

superior a 100 anos, enquanto no censo de 1991 havia cerca de 13 mil, 

apontando tendências de crescimento deste grupo etário para as próximas 

décadas (HAMSI e MESQUITA 2002; BRASIL 2002). 

O grande contingente populacional oriundo das coortes de "alta 

fecundidade" continuará progredindo através da pirâmide aumentando a 

proporção de adultos e, posteriormente, idosos, fenômeno que já se esboça 

nas regiões Sul e Sudeste. No período entre 2000 e 2050 deverá se 

observar o mais rápido incremento na proporção de idosos, que saltará de 

5,1% para 14,2%. Isto se deverá basicamente a dois fatores: a) por um lado, 

a persistente redução das taxas de fecundidade (de 2,6 para 2,2 entre os 

períodos de 1995-2000 e 2015-2020) continuará contribuindo para o 

progressivo "estreitamento" das coortes de indivíduos entre 15 e 64 anos, 

cujo crescimento, em números absolutos e relativos, deverá ser cada vez 

menor; b) as coortes remanescentes dos períodos de alta fecundidade 

progressivamente evoluirão para o grupo de 65 anos e mais até por volta de 

2035, quando as coortes (de menor fecundidade) nascidas em 1970 deverão 

fechar o ciclo (COELHO FILHO e RAMOS 1999). 

Em 2020, quando a esperança de vida ao nascer estiver alcançando 75,5 

anos, a população será formada por cerca de 23,5% de jovens e 7,7% - ou 

16,2 milhões - de idosos. Por volta de 2080 a proporção de jovens e idosos 
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deverá se estabilizar, com respectivamente 20% e 15% do total. A partir de 

então, novos incrementos na proporção de idosos dependerão não mais do 

declínio da fecundidade mas da redução da mortalidade após os 64 anos, 

como já ocorre hoje em países como Suécia, Inglaterra e Estados Unidos 

(COELHO FILHO e RAMOS 1999). 

Além do contexto, a velocidade com que se processam as mudanças 

demográficas tem sido muito diferentes entre o Brasil e os países 

industrializados, devido à rapidez com que declinam as taxas de 

fecundidade. Enquanto na França 115 anos deverão transcorrer antes que a 

proporção de idosos duplique, passando de 7% para 14% (85 anos 

transcorrerão na Suécia, 66 anos nos Estados Unidos), aqui o mesmo 

fenômeno deverá ocorrer em apenas 30 anos (de 7,7% em 2020 para 14,2% 

em 2050) (COELHO FILHO e RAMOS 1999). 

O impacto social deverá ser agravado pela desigualdade entre as taxas de 

crescimento das populações de idosos - com suas múltiplas demandas - e 

de jovens - que teoricamente, quando adultos, deverão atender àquelas 

demandas. Entre 1960 e 2020 estima-se em 760% o crescimento do número 

de idosos e em 166% o de jovens. Também a partir de 1960, transcorrido 

um período semelhante àquele necessário para a duplicação da proporção 

de idosos na França - 115 anos -, no Brasil a proporção de jovens se 

reduzirá de 42,6% para 20,6% e a de idosos saltará de 2,7% para 14,7% 

(COELHO FILHO e RAMOS 1999). 

Tal a rapidez com que se processam as mudanças que, o Brasil deverá 

passar, entre 1960 e 2025, da 16a para a 6a posição mundial em termos de 

número absoluto de indivíduos com 60 anos ou mais. Por estar 

intrinsecamente relacionado à modificação da incidência e prevalência de 

doenças na população, a velocidade com a qual este processo vem 

ocorrendo deverá determinar grandes dificuldades ao Estado para lidar com 

o novo perfil epidemiológico que aos poucos se sobrepõe, sem substituir, 
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completamente, o perfil anteriormente predominante (COELHO FILHO e 

RAMOS 1999). 

No Espírito Santo, os últimos dados do IBGE (2000a) mostram a expectativa 

de vida da população do Estado acima da média nacional, sendo de 70,3 

anos. São 14.518.803, os brasileiros com mais de 60 anos de idade. Destes, 

238.257 é do Espírito Santo até meados do ano de 2001. Os idosos 

representam 8,56% da população total do país e 8,08% do Estado, conforme 

Figura 3 (HAMSI e MESQUISTA 2002). 
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Figura 3 - Esperança de vida ao nascer no ES 1980, 1991 , 2000 e população com 60 anOS 
ou mais nO Brasil e Espírito Santo 2000 

Fonte: Hamsi e Mesquita (2002). 

Espera-se que as transformações demográficas aumentem as demandas 

sociais, principalmente de saúde e previdência, associadas às demandas de 

emergentes, dos jovens, por educação e emprego. No entanto, há que se 

refletir que o envelhecimento populacional é um indicador de 

desenvolvimento social, tornando-se incoerente não investir na promoção de 

saúde e na melhoria da qualidade de vida daqueles que têm o privilégio de 

envelhecer (HAMSI e MESQUISTA 2002). 

Colher sistematicamente informações sobre as condições de saúde dos 

idosos e suas demandas por serviços médicos e sociais é ação fundamental 

para o planejamento da atenção e promoção da saúde da população. 
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HAMSI e MESQUITA (2002) destacam que a acumulação de doenças 

crônico-degenerativas, como por exemplo, a osteoporose, osteoartrose, 

catarata, diabetes mellitus, hipertensão arterial, etc., são capazes de 

provocar seqüelas incapacitantes quando não controladas adequadamente. 

No Espírito Santo, em relação aos dados de morbidade hospitalar no ano de 

2001 (Figura 4) , há predomínio das internações por doenças do aparelho 

circulatório, seguido pelas internações por doenças respiratórias, digestivas, 

geniturinárias na faixa etária de 60 anos ou mais (COSTA et aI. 2001). 
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Figura 4 - Principais causas de morbidade hospitalar (n° de internações no SUS), na faixa 
etária de 60 anos ou mais, ES, 2001 

Fonte: Hamsi e Mesquita (2002). 

Em 2004, a população por faixa etária no Estado representa um total de 

265.200 de idosos com idade acima de 60 anos (Tabela 3), além de um 

aumento expressivo na taxa de crescimento da população geral e idosa por 

micro-região (Tabela 4). 



Tabela 3 - População por faixa etária, ES - 2004 

Faixa Etária 
00 a 04 
05a09 
10 a 14 
15 a 19 
20 a 24 
25a29 
30 a 34 
35a 39 
40a44 
45a49 
50a54 
55 a 59 
60a64 
65 a 69 
70a 74 
75 e mais 
Total 

Masculino 
154590 
156215 
170540 
177782 
161687 
133611 
128063 
122808 
108274 
87899 
63794 
47393 
39414 
31773 
23517 
26826 

1634186 

Feminino 
148678 
151145 
165952 
175131 
161803 
138031 
132960 
127765 
111707 
89360 
66596 
51557 
44434 
36242 
27022 
35972 

1664355 
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Total 
303268 
307360 
336492 
352913 
323490 
271642 
261023 
250573 
219981 
177259 
130390 
98950 
83848 
68015 
50539 
62798 

3298541 
Fonte - IBGE - Censos Demográficos e Contagem Populacional e MS/SE/Datasus 

Tabela 4 - Taxa de crescimento da população geral e idosa por micro-região, 
ES-2004 

Região Crescimento da População (%) 
Geral R2 Idosa (60 anos e mais) R2 

Macro Norte -0,266 95,6 0,125 94,2 
São Mateus -0,001 0,1 0,101 85,7 
Colatina -0,215 89,6 0,160 90,0 
Unhares -0,052 97,0 0,100 95,1 

Macro Centro 0,353 95,3 0,089 92,5 
Vitória 0,014 7,5 0,107 93,8 
Serra/Santa Teresa 0,250 90,5 0,031 53,5 
Vila Velha 0,089 78,3 0,109 95,7 

Macro Sul -0,087 90,4 0,104 95,9 
Cachoeiro -0,042 67,0 0,103 95,1 
Guaçui -0,045 98,5 0,108 96,9 

ES 0,0160 99,4 0,100 93,9 
Nota: R2 é o coeficiente de determinação 
Quanto mais próximo de 1 melhor a estimativa da população. Por outro lado, quanto mais 
próximo de ° pior a estimativa. Por exemplo, considerando o municlpio de Unhares temos 
uma credibilidade de 97% em afirmar que a população está decrescendo 0,052% a cada 
ano. Por outro lado, considerando o municlpio de Vitória, temos uma credibilidade somente 
de 7,5% em afirmar que a população está crescendo 0,014%. 
Fonte - IBGE - Censos Demográficos e Contagem Populacional e MS/SElDatasus 
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As mudanças do perfil epidemiológico da população, com o predomínio de 

doenças crônicas não-transmissíveis, que vêm acompanhando as mudanças 

demográficas, refletem-se no financiamento da saúde, havendo participação 

desproporcional dos idosos na demanda por serviços de saúde, 

principalmente na utilização dos leitos hospitalares (GOTLlEB et aI. 2001). 

o coeficiente de hospitalização (número de hospitalizações dividido pelo 

número de habitantes), o índice de hospitalização (número de dias de 

hospitalização consumidos por habitante/ano) e o índice de custo de 

hospitalização por habitante, são todos mais altos para a faixa etária de 60 

anos ou mais do que para qualquer outra faixa etária da população 

brasileira, segundo estudo realizado em 2001 sobre a situação do idoso 

(COSTA et aI. 2001). 

O aumento dos idosos na população implica, em termos de utilização dos 

serviços de saúde, um maior número de problemas de longa duração, que 

freqüentemente exigem intervenções custosas, envolvendo tecnologia 

complexa para um cuidado adequado (VERAS 1994,2001). Em menos de 

40 anos, o Brasil passou de um perfil de mortalidade típico de uma 

população jovem para um quadro caracterizado por enfermidades 

complexas e onerosas, próprias das faixas etárias mais avançadas 

(GORDILHO et aI. 2000). Esse fato acarreta crescimento das despesas com 

tratamentos médicos e hospitalares, ao mesmo tempo em que apresenta um 

desafio para as autoridades sanitárias, especialmente no que tange à 

implantação de novos modelos e métodos de planejamento, gerência e 

prestação de cuidados (VERAS 2000). A baixa resolutividade do modelo em 

curso, a precariedade dos serviços ambulatoriais, a escassez dos serviços 

domiciliares, a falta de instâncias intermediárias (como os hospitais-dia e 

centros de convivência), fazem com que o primeiro atendimento ocorra em 

estágio avançado, dentro do hospital, o que não só aumenta os custos como 

diminui as chances de um prognóstico favorável (MENDES 2001). Em geral, 

as doenças dos idosos são crônicas e múltiplas, perduram por vários anos e 

exigem acompanhamento médico constante e medicação contínua. Além 
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disso, a abordagem médica tradicional, focada em uma queixa principal, e o 

hábito médico de reunir as queixas e os sinais em um único diagnóstico, 

podem ser adequados ao adulto jovem, mas não ao idoso. 

Condizendo com esta situação, nos dizeres de COELHO FILHO (2000), a 

estruturação de serviços e de programas de saúde no Brasil tem sido 

predominantemente orientada para problemas materno-infantis, cujas 

características são bem diferentes daquelas apresentadas pela população 

idosa. Os primeiros são geralmente de caráter agudo, de natureza infecciosa 

e carencial, e com desfechos que freqüentemente oscilam entre recuperação 

(ou cura) e morte. Entre idosos, prevalecem tanto condições crônicas e 

progressivas - com múltiplos fatores determinantes e associadas a 

incapacidade e perda de autonomia - como agudas, com deterioração rápida 

se não prontamente tratadas. 

Frente ao envelhecimento da população, há necessidade de se reformular 

os serviços de saúde, para que possam responder às demandas 

emergentes com o novo perfil epidemiológico do País. O cuidado do idoso é, 

por definição, abrangente, envolvendo intervenções em diferentes níveis de 

atenção e espaços institucionais, incluindo unidades de internamento, 

hospital-dia e centros para cuidado prolongado. 

Em um estudo de 1998, relativo ao acesso e à utilização dos sistemas de 

saúde, foram analisados vários indicadores de saúde (IBGE, 2000b). 

Confirmou-se o que empiricamente já se sabia: o grupo etário acima dos 60 

anos apresenta invariavelmente índices maiores de morbidade quando 

comparados aos demais grupos etários (VERAS 1994, 2001). A morbidade 

referida e observada foi maior entre os idosos, assim como a auto-avaliação 

do estado de saúde foi pior entre os mais velhos. Observou-se também uma 

maior proporção de restrições de atividades habituais nos 15 dias anteriores 

à entrevista, por motivo de saúde, entre os de mais de 60 anos. Em relação 

às doenças crônicas, os idosos apresentaram números mais expressivos, 

quando comparados às demais faixas etárias. Pelo fato de a presença de 
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patologias múltiplas, particularmente crônicas, ser maior entre os idosos, o 

número de exames complementares, quer laboratoriais ou de diagnóstico 

por imagens, também é superior entre os idosos (VILAR 2000). A literatura 

brasileira recente (MOSEGUI et aI. 1999; SA YD et aI. 2001) aponta 

consistentemente para um maior uso de medicamentos entre os idosos. Em 

síntese, qualquer que seja o indicador de saúde analisado, haverá uma 

proporção maior de agravos e procedimentos médicos entre aqueles de 

mais de 60 anos, em comparação aos demais grupos etários, implicando 

maior utilização dos serviços de saúde e custos mais elevados. 

GOTLlEB et aI. (2001) destacam, também, as doenças do aparelho 

respiratório, com grande freqüência de gripes, broncopneumonias e 

pneumonias têm sido os principais fatores de comprometimento da 

capacidade funcional e perda da qualidade de vida das pessoas idosas, 

conforme pode ser observado na Figura 5. 
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Figura 5 - Distribuição de vírus respiratórios por faixas etárias (anos) 
Fonte: Oliveira et aI. (2004). 
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Dentre as doenças transmissíveis (infectocontagiosas), OLIVEIRA et aI. 

(2004) destacam que as doenças respiratórias representam 95% do total de 

enfermidades que acometem os seres humanos e estão entre as mais 

estudadas atualmente. Além disso, o autor apresenta na Tabela 3, 

resultados de pesquisas realizadas, onde destaca a distribuição dos vírus 

respiratórios por amostra positiva e por faixas etárias. 

Tabela 5 - Distribuição dos vírus respiratórios por amostra positiva nos centros 
sentinela 

EspécimeNírus 

SNF e Swab Combinado 
InfA 
Inf B 
PI1 
PI2 
PI3 
VRS 
Ad 
Total de amostras positivas 
% de amostras positivas nos 
centros sentinela 
Fonte: Oliveira et aI. (2004). 

HUlUFAL 
185 
54 
1 
4 
5 
8 
9 

21 
102 
20,9 

Centros/Sentinelas 
~ Centro de Saúde Total de Amostras 

303 488 
72 126 
2 3 
5 9 
7 12 
9 17 
11 20 
28 49 
134 236 
27,4 

% 
100,0 
25,8 
0,6 
1,8 
2,5 
3,5 
4,1 
10,0 

48,3 

As Infecções Respiratórias Agudas (IRA) são de maior freqüência, atingindo 

de 5% a 20% anualmente o ser humano (BENNENSON, 1995). Sua 

prevalência e incidência em todos os continentes ocorrem em todas as 

faixas etárias, desde o recém-nascido até o idoso, e a multiplicidade de seus 

agentes etiológicos fazem com que as IRA's sejam, sem dúvida, um dos 

maiores problemas da saúde pública mundial (GRAHAM, 1991). 

Como exemplo disso, ALMEIDA e FERREIRA FILHO (2004) destacam que a 

pneumonia é a maior causa de morte por doenças infecciosas no mundo, 

apesar de todo o avanço na área médica e social no decorrer do século e da 

disponibilidade de novos antibióticos. Ela é a sexta causa de morte nos EUA 

e a quinta no Brasil, na população idosa. As afecções desse grupo etário 

representam 70% de todas as pneumonias em nosso país. Vários fatores, 

dentre eles idade avançada e presença de algumas doenças crônicas, como 
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doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes mellitus e insuficiência 

cardíaca, estão associados à sua maior gravidade e mortalidade. 

FRANCISCO et alo (2003) salienta que o percentual de incremento da 

mortalidade proporcional por doenças respiratórias apresentou-se distinto 

quanto aos grupos etários e sexo. Enquanto na população masculina entre 

60 e 69 anos o aumento foi de 41,5%, na feminina foi de 62,5%. Para a 

população na faixa etária entre 70 e 79 anos, os percentuais de incremento 

apresentaram-se em torno de 55,8% para homens e 59,7% para mulheres e 

no grupo etário de 80 e mais anos esses valores atingiram os percentuais de 

71,2% e 69,8% para as populações masculina e feminina, respectivamente. 

As autoras, em pesquisas realizadas, destacam que as taxas anuais de 

mortalidade específicas por doenças do aparelho respiratório da população 

de 60 anos e mais mostraram evolução crescente para ambos os sexos 

entre 1980 e 1998, com picos nos anos de 1988, 1990 e 1994 (Figura 6), o 

mesmo acontecendo quando se faz a análise segundo faixa etária (Figura 

7). 
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Figura 6 - Taxas padronizadas de mortalidade por doenças respiratórias (por 1.000 
habitantes) na população de 60 anos e mais, segundo sexo. Estado de São 
Paulo, 1980 a 1998. 

Fonte: Francisco et aI. (2003). 

Em todos os segmentos etários, registram-se picos de mortalidade em 1988, 

1990 e 1994/1995 (Figura 7). Embora sejam grandes as possibilidades 
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etiológicas das doenças respiratórias epidêmicas, a influenza, em particular, 

tem sido mais investigada devido à possibilidade de prevenção por meio da 

vacina. São sistematicamente identificadas as cepas virais da influenza em 

diversas regiões do mundo. Embora nesses anos não haja registros sobre 

os subtipos de vírus da influenza circulantes no Brasil, há referências de 

aumento de circulação viral em outros países. 
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Figura 7 - Taxas especificas de mortalidade por doenças respiratórias na população de 60 
anos e mais segundo grupos etários. Estado de sao Paulo, 1980 a 1998. 

Fonte: Francisco et aI. (2003). 

Muitos estudos têm demonstrado que o índice de hospitalização e o índice 

de custo hospitalar aumentam progressivamente após os 60 anos de idade e 

que a ocorrência de reinternações entre os idosos é cinco vezes maior do 

que na faixa etária de 15-59 anos (HAMSI e MESQUISTA 2002). 

Apesar do envelhecimento estar associado à prevalência aumentada de 

doenças crônicas, incapacidade e morte, o desenvolvimento da ciência tem 

comprovado que doenças e limitações não são conseqüências inevitáveis do 

envelhecimento e que é possível envelhecer com saúde. 

Considerado a velhice como parte do ciclo vital, a promoção de saúde em 

longo prazo deve visualizar o processo de envelhecimento saudável como 

meta a perseguir. Viver mais e melhor implica em atenção à preservação da 

capacidade funcional, ou seja, a manutenção da boa funcionalidade do 
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corpo e da mente, conservando então as habilidades físicas e mentais 

necessárias para viver de forma independente e autônoma, pelo máximo de 

tempo possível (HAMSI e MESQUISTA 2002). 

Portanto, analisaremos brevemente, a seguir, quatro políticas 

institucionalizadas pelo Ministério da Saúde, que são: a Política Nacional do 

Idoso, instituída através da Lei Federal 8.842, de 4 de janeiro de 1994; a 

Portaria nO 99/GM, de 05 de fevereiro de 1999; a Política Nacional da Saúde 

do Idoso, aprovada em dezembro de 1999, que tem, como um de seus 

objetivos, a criação de condições para promover a autonomia, integração e 

participação efetiva dos idosos na sociedade; e o Estatuto do Idoso, 

instituído através da Lei nO 10.741, de 1 ° de outubro de 2003. 

Essas Políticas contém diretrizes, estratégias gerais e prioridades de ação 

visando proporcionar um envelhecimento saudável e prevenir doenças 

específicas. Entre as medidas preventivas, destaca-se a vacinação contra a 

influenza e a infecção pneumocócica mediante campanhas que, desde 1999, 

têm reduzido as hospitalizações por infecções respiratórias (GOTLlEB et aI. 

2001). 

2.2 POLíTICAS INSTITUCIONALlZADAS PELO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE PARA BENEFíCIO DO IDOSO 

2.2.1 A Política Nacional do Idoso 

Ao se referir à assistência ao idoso, a Constituição Federal de 1988 

estabelece que: 

Art. 230 - A família, a sociedade e o Estado têm o dever de 

amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo

lhe direito à vida. 
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§ 1° - Os programas de amparo aos idosos serão executados 

preferencialmente em seus lares. 

A Lei Federal 8.842, de 4 de janeiro de 1994 estabelece a Política Nacional 

do Idoso, tendo como objetivo assegurar os direitos sociais do idoso 

promovendo a sua maior participação nas atividades sociais. Essa 

participação tem estimulado os idosos a procurem conhecer seus direitos, 

lutar por eles e exigir a proteção do Estado através de ações judiciais 

quando se sentirem prejudicados, tornando-se mais integrados e 

participativos na sociedade brasileira (SOUZA 2003). 

Essa lei define como pessoa idosa o indivíduo maior de 60 anos e 

determina, segundo a Constituição Federal, que caberá à família, à 

sociedade e ao Estado (Município, Estado, União) o dever de garantir à 

pessoa idosa todos os direitos da cidadania - direito à vida, à dignidade, à 

alimentação, à moradia, à saúde, ao lazer, à segurança. Estabelece, ainda, 

que o processo do envelhecimento e as suas conseqüências deverão ser 

divulgados para conhecimento e informação de todos os brasileiros, sendo 

proibida a discriminação de qualquer natureza (SOUZA 2003). 

Na execução da Política Nacional do Idoso, os poderes políticos (Prefeitos 

Municipais, os vereadores, o Governador do Estado, os Deputados 

Estaduais, o Presidente da República, os Deputados Federais e os 

Senadores) deverão observar as diferenças econômicas, sociais e regionais 

e as características do meio rural e urbano na aplicação das políticas 

voltadas para a população idosa, sendo esse princípio marcado pela 

eqüidade. 

A Lei Federal 8.842 estabelece que as ações em favor dos idosos devem 

direcionar-se para a obtenção dos seguintes objetivos, como descritos no 

art. 4°, em seus incisos de I a IX: 
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I. Promover integração das pessoas idosas às demais gerações, 

proporcionando formas alternativas de ocupação e convívio do idoso; 

11. Incentivar a participação através de organizações representativas das 

pessoas idosas formulando planos, programas e projetos a serem 

desenvolvidos. 

111. Incentivar as famílias que tenham condições financeiras e psicológicas 

a cuidarem de seus próprios idosos, deixando em asilos somente os 

idosos que não possuem condições de garantir sua própria 

sobrevivência. 

IV. Promover a colaboração do Poder Público (Município, Estado, União) 

na solução dos problemas e, também, da sociedade. Deve não só a 

sociedade se unir, mas também os próprios idosos, procurando 

alternativas que assegurem sua maior integração, valorização, respeito 

e participação. 

V. Formar profissionais nas áreas relacionadas aos idosos como a 

Geriatria (especialidade da Medicina que cuida somente das doenças 

dos idosos) e Gerontologia (Ciência que estuda os problemas 

biológicos, sociais e econômicos das pessoas idosas). 

VI. Divulgar, através dos meios de comunicação em geral, um sistema de 

informação, esclarecendo a política dos serviços oferecidos às pessoas 

idosas, bem como os planos, programas e projetos em níveis 

Municipal, Estadual e Federal. 

VII. Esclarecer, através dos meios de comunicação, rádios, jornais, 

televisão, revistas, entre outros, as informações de caráter educativo 

sobre os aspectos biopsicosociais (estrutura física, mental e social) que 

acarretam o envelhecimento. 

VIII. Garantir a assistência aos idosos desabrigados e sem família deverão 

ser atendidos preferencialmente em órgãos públicos e privados 
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prestadores de serviços, tais como hospitais, pronto socorros, 

assistência social, entre outros. 

IX. Garantir apoio a estudos e pesquisas sobre questões relativas ao 

envelhecimento. 

Essas normas procuram tratar do tema velhice como uma fase normal da 

vida das pessoas, merecendo assim, como todas as pessoas humanas, 

serem tratadas de modo justo, independentemente da idade, do sexo, da 

raça, do grupo étnico, do grau de capacidade, da condição social a que 

pertençam, e serem valorizados em toda sua dignidade. 

Portanto, é importante toda a sociedade tomar consciência do processo do 

envelhecimento e dos direitos que a lei reserva a todos que se encontram e 

um dia se encontrarão nessa faixa etária. 

2.2.2 A Política Nacional de Saúde do Idoso 

No Brasil, em dezembro de 1999, o ministro da saúde, considerando a 

necessidade do setor Saúde dispor de uma política relacionada à saúde do 

idoso, bem como a conclusão do processo de elaboração da referida 

política, que envolveu consultas a diferentes segmentos direta e 

indiretamente envolvidos com o tema e, considerando, ainda, a aprovação 

da proposta da política mencionada pela Comissão Intergestora Tripartite e 

pelo Conselho Nacional de Saúde, resolveu aprovar a Política Nacional de 

Saúde do Idoso e determinar que os órgãos e entidades do Ministério da 

Saúde, cujas ações se relacionem com o tema objeto da Política aprovada, 

promovam a elaboração ou a readequação de seus planos, programas, 

projetos e atividades na conformidade das diretrizes e responsabilidades 

nela estabelecidas (BRASIL 1999). 

o documento elaborado por essa Comissão, em sua introdução, estabelece 

que o principal problema que pode afetar o idoso, como conseqüência da 
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evolução de suas enfermidades e de seu estilo de vida, é a perda de sua 

capacidade funcional, isto é, a perda das habilidades físicas e mentais 

necessárias à realização de suas atividades básicas e instrumentais da vida 

diária. 

Acrescenta-se que estudos populacionais realizados no país têm 

demonstrado que, no mínimo, 85% dos idosos apresentam pelo menos uma 

doença crônica e, cerca de 10% apresentam pelo menos cinco dessas 

enfermidades (CEI-RS 1997). A presença de uma ou mais enfermidades 

crônicas, no entanto, não significa que o idoso não possa conservar sua 

autonomia e realizar suas atividades de maneira independente. De fato, a 

maioria dos idosos brasileiros é capaz de se autodeterminar e organizar-se 

sem necessidade de ajuda, mesmo sendo portador de uma ou mais 

enfermidades crônicas. Os mesmos estudos revelam que cerca de 40% dos 

indivíduos com 65 anos ou mais de idade precisam de algum tipo de auxílio 

para realizar pelo menos uma atividade instrumental da vida diária (BRASIL 

2002). 

Nesse sentido, a Política Nacional de Saúde do Idoso apresenta os 

seguintes objetivos: 

[ ... ] a promoção do envelhecimento saudável, a manutenção e a 

melhoria, ao máximo, da capacidade funcional dos idosos, a 

prevenção de doenças, a recuperação da saúde dos que adoecem 

e a reabilitação daqueles que venham a ter a sua capacidade 

funcional restringida, de modo a garantir-lhes permanência no 

meio em que vivem, exercendo de forma independente suas 

funções na sociedade (BRASIL 1999). 

Para o alcance desses objetivos, foram definidas como diretrizes essenciais: 

• a promoção do envelhecimento saudável; 

• a manutenção da capacidade funcional; 

• a assistência às necessidades de saúde do idoso; 
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• a reabilitação da capacidade funcional comprometida; 

• a capacitação de recursos humanos especializados; 

• o apoio ao desenvolvimento de cuidados informais; e 

• o apoio a estudos e pesquisas (BRASIL 1999). 

Todas as ações em saúde voltadas para o idoso, como previsto na referida 

Política, devem objetivar ao máximo manter o idoso na comunidade, junto à 

sua família, da forma mais digna e confortável possível. Seu deslocamento 

para um serviço de longa permanência, seja ele um hospital, asilo, casa de 

repouso ou similar, pode ser considerada uma alternativa, somente quando 

falharem todos os esforços anteriores (BRASIL 2002). 

o texto da Lei destaca que cabe aos gestores do SUS, de forma articulada e 

na conformidade de suas atribuições comuns e específicas, prover os meios 

e atuar de modo a viabilizar o alcance das diretrizes propostas nesta 

Política. O mesmo texto acrescenta que a observância dessas diretrizes 

implica o desenvolvimento de um amplo conjunto de ações, entre as quais 

figurarão aquelas compreendidas no processo de promoção da saúde e que, 

por isso mesmo, irão requerer o compartilhamento de responsabilidades 

específicas tanto no âmbito interno do setor saúde, quanto no contexto de 

outros setores. 

Neste sentido, os gestores do SUS deverão estabelecer, em suas 

respectivas áreas de abrangência, processos de articulação permanente, 

visando o estabelecimento de parcerias e a integração institucional que 

viabilizem a consolidação de compromissos multilaterais efetivos. Será 

buscada, igualmente, a participação de diferentes segmentos da sociedade, 

que estejam direta ou indiretamente relacionadas com a presente Política 

(BRASIL 1999). 
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2.2.3 Estatuto do Idoso 

o projeto de Lei da Câmara nO 57/2003, denominado Estatuto do Idoso, foi 

aprovado pelo Senado Federal em 23/09/2003 e sancionado pelo presidente 

da República, em 10 de outubro de 2003. 

Aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado, dos 118 artigos, 

apenas o art. 72 foi vetado pelo presidente da República. O Estatuto entrou 

em vigor após 90 dias de sua publicação oficial, que ocorreu em 03/10/2003 

e beneficia as pessoas com idade igualou superior a 60 anos. 

° Estatuto do Idoso resgatou princípios constitucionais, que 

garantem aos cidadãos, indistintamente, direitos que preservem a 

dignidade da pessoa humana, sem discriminação de origem, raça, 

sexo, cor e idade [grifos do autor] (ARAÚJO, 2004, p. 15). 

Exemplo disso está no art. 30 do Estatuto, que igual ao artigo 230 da 

Constituição Federal, prevê o amparo à pessoa idosa pela família, sociedade 

e Estado, assegurando-lhe a participação na comunidade, bem como, 

preservando sua dignidade, bem-estar e direito à vida. 

Art. 3°. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 

Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a 

efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 

cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, 

à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunidade 

(BRASIL 2003). 

Assim, a Lei veio garantir aos idosos, proteção, facilidades e privilégios, 

condizentes com a idade. Pelo Estatuto, os direitos dos idosos tornaram-se 

realidade e o dever da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 

Público passaram de um dever moral a uma obrigação. 

Ao Idoso é garantido o atendimento priorizado e a facilitação dos meios e 

recursos de que necessitem, pela idade avançada, estabelecendo prioridade 
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ao atendimento do idoso, maior de 65 anos, em todos os bancos, órgãos 

públicos e concessionários de serviço público (ARAÚJO 2004). 

A lei proíbe ainda, a discriminação, a crueldade, a opressão, a negligência e 

a violência contra os idosos, punindo as pessoas que pratiquem estes atos 

ou os escondam das autoridades competentes. 

De todos os artigos, talvez o mais importante seja o 6°, pois, se realmente 

nos conscientizarmos e começarmos a agir como cidadãos, denunciando as 

injustiças e não omitindo crimes, faremos valer esta e todas as leis que 

existem em nosso país. 

Art. 6°. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade 

competente qualquer forma de violação a esta Lei que tenha 

testemunhado ou de que tenha conhecimento (BRASIL 2003). 

O art. 8° deste Estatuto salienta que o envelhecimento é um direito 

personalíssimo e a sua proteção um direito social, explicando que o 

envelhecimento é pessoal e transferível, mas a proteção das pessoas idosas 

é um dever de todos. 

Já o art. 9° atribui ao Estado a obrigação de zelar pela pessoa idosa, 

garantindo-lhe o direito à vida e à saúde, que consistem no respeito à 

integridade física e moral. 

Art. 9°. É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção 

à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas 

que permitam um envelhecimento saudável em condições de 

dignidade (BRASIL 2003). 

Na área da saúde, a Lei estabelece que o idoso deve ter toda assistência 

preventiva, protetiva e de recuperação, além do atendimento médico 

geriátrico por meio do Sistema Único de Saúde, sem qualquer discriminação 
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e com preferência no atendimento, inclusive, com internação domiciliar se 

necessário. 

Outros pontos importantes foram mencionados nos parágrafos 2° e 3° do art. 

15. O primeiro trata da obrigação imputada ao Poder Público de fornecer à 

pessoa idosa, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso 

continuado, e tudo que se faça necessário para sua habilitação ou 

reabilitação; o segundo diz respeito aos planos de assistência à saúde, na 

esfera privada, impedindo, de forma bastante clara, a discriminação à 

pessoa idosa em razão da idade, principalmente, quanto à cobrança 

diferenciada de valores e aos aumentos abusivos. 

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por 

intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o 

acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo 

das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças 

que afetam preferencialmente os idosos. 

[ ... ] 

§ 2°. Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, 

gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso 

continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos 

relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. 

§ 3°. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela 

cobrança de valores diferenciados em razão da idade. 

[ ... ] (BRASIL 2003). 

O art. 16 considerou a importância da família na recuperação da saúde, 

garantindo ao idoso a presença de um acompanhante enquanto estiver 

internado ou em observação, proporcionando àquele que estiver 

acompanhando condições de permanência no local por tempo integral. 

Art. 16. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o 

direito acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as 
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condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, 

segundo o critério médico (BRASIL 2003). 

São importantes os princípios assumidos na legislação, mas, não são 

suficientes para que a condição dos idosos mude de imediato e mesmo a 

longo prazo. Para tanto, será necessário o compromisso de sucessivos 

governos somando esforços com os vários setores da sociedade. 

o princípio de cidadania nos impõe o dever de conscientizar o próprio idoso, 

sua família e a comunidade sobre a valorização das pessoas que tiveram o 

privilégio de envelhecer. 

2.2.4 A Institucionalização do PNI e a Portaria nO 99/GM de 

05/02/1999 

A Portaria nO 99/GM, de 5 de fevereiro de 1999, é uma determinação da 

Política Nacional do Idoso, com o intuito de constituir a competência dos 

órgãos e entidades públicas da área da Saúde, através de programas e 

medidas profiláticas, conforme citação in verbis: 

Art. 1° - Designar a Fundação Nacional de Saúde/Centro Nacional 

de Epidemiologia/Programa Nacional de Imunizações, como 

entidade responsável pela coordenação das ações de prevenção 

das doenças evitáveis por imunização na população acima de 65 

anos, incluindo as preconizadas pela Organização Mundial de 

Saúde: antitetânica, antipneumocócica e antigripal. 

Art. 2° - O CENEPIIPrograma Nacional de Imunizações, 

regulamentará os procedimentos técnicos e operacionais 

necessários ao desenvolvimento das atividades referidas nos 

artigos anteriores. 

Art. 3° - Instituir sob a Coordenação da Fundação Nacional de 

Saúde/Centro Nacional de Epidemiologia/Programa Nacional de 

Imunizações a Comissão de Mobilização e Divulgação da 

Campanha de Vacinação do Idoso (CENEPI 1999). 
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o Programa Nacional de Imunizações (PNI), na área da saúde, é uma 

prioridade nacional, com responsabilidades dos governos federal, estadual e 

municipal. O alcance dos objetivos e a adoção de estratégias com um 

mínimo de unidade exigem a articulação dessas instâncias, de forma a 

compatibilizar atividades, necessidades e realidades, num esforço conjunto 

(ARANDA 2001). 

O PNI foi instituído em 1973 como uma forma de coordenar ações que se 

caracterizavam, até então, pela descontinuidade, pelo caráter episódico e 

pela reduzida área de cobertura. Essas ações conduzidas dentro de 

programas especiais e como atividades desenvolvidas por iniciativa de 

governos estaduais, necessitavam de uma coordenação central que lhes 

proporcionasse sincronia e racionalização. 

A Lei nO 6.259, de 30/10/1975, regulamentada pelo Decreto nO 78.231, de 

12/08/1976, institucionaliza o PNI e define competências que devem ser 

válidas até o momento: 

• implantar e implementar as ações do Programa, relacionadas 

com as vacinações de caráter obrigatório; 

• estabelecer critérios e prestar apoio técnico e financeiro à 

elaboração, implantação e implementação do programa de 

vacinação [ ... ]; 

• estabelecer normas básicas para a execução das vacinações; 

• supervisionar [ ... ] e avaliar a execução das vacinações no 

território nacional [ ... ]; 

• [ ... ] analisar e divulgar informações referentes ao PNI 

(DECRETO N° 78.231 1976). 

Hoje, com o estabelecimento de condições de gestão para o município e 

para o Estado, pela Norma Operacional Básica do SUS (NOB/SUS), a 

habilitação a essas condições significa a declaração pública de 
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compromissos assumidos pelo gestor perante a população sob sua 

responsabilidade, traduzidos em requisitos e prerrogativas (ARANDA 2001). 

A instância nacional no tocante à vacinação continua a exercer as funções 

de normalização e de coordenação, além de promover as condições e 

incentivar o gestor estadual no sentido de que esta atividade seja inserida, 

de forma definitiva, como parte das demais ações desenvolvidas pelo 

sistema de saúde de cada município. Mesmo na estrutura nacional, o PNI se 

integra definitivamente à epidemiologia e a projetos mais abrangentes, no 

âmbito da promoção da saúde e da atenção à saúde de crianças, 

adolescentes, gestantes, idosos e outros grupos. 

2.3 VíRUS INFLUENZA OU GRIPE 

Como já visto anteriormente, as principais causas de hospitalização da 

população idosa são os acidentes vasculares cerebrais, cardiopatias 

isquêmicas, patologias crônicas pulmonares e cardiovasculares. As doenças 

crônicas conduzem estes indivíduos à limitação funcional, à perda de 

autonomia e, muitas vezes, à depressão, contribuindo para o óbito precoce. 

As doenças circulatórias, principalmente, são responsabilizadas por 

seqüelas e mortes nessa faixa etária e, graças à ciência, hoje dispomos de 

métodos de grande potencial para preveni-Ias e tratá-Ias. A vacina é um 

desses métodos. NICHOL et aI. (2003) estudaram epidemias de influenza 

entre 1998 e 2000, demonstrando uma associação consistente entre a 

vacinação da população idosa e a redução dos riscos de hospitalização por 

doenças cardíacas, cerebrovasculares e pneumonias, além da queda no 

número de óbitos por todas as causas durante as temporadas de gripe, na 

citada faixa etária. Por décadas, as epidemias anuais de influenza vêm 

sendo associadas ao aumento da mortalidade por patologias 

cardiovasculares. COSTA (2004) sugere, ainda, que as infecções podem ter 

um importante papel desencadeador no desenvolvimento da arteriosclerose 

e do acidente vascular cerebral, por vários mecanismos. 
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Acresce-se a esses fatos, que a influenza se constitui numa das 

enfermidades infecciosas que mais preocupam as autoridades sanitárias no 

Brasil e no mundo. Os vírus influenza foram responsáveis por pandemias e 

epidemias que ocorreram ao longo da história. A grande instabilidade que os 

caracteriza, somada a recentes episódios da enfermidade em humanos por 

cepas de origem aviária, reforçam a hipótese de que uma nova pandemia é 

inevitável. Hoje, o intenso fluxo de viagens internacionais, o crescimento da 

população de maior vulnerabilidade e o desenvolvimento de resistência aos 

antivirais de primeira linha são facilitadores da disseminação viral, o que 

exige da política nacional de saúde estratégias adequadas, com atenção 

especial à ampliação das coberturas vacinais dos grupos de risco, à 

qualificação dos serviços de vigilância epidemiológica, à capacidade 

laboratorial, às pesquisas e ao desenvolvimento de vacinas, à garantia de 

suprimento adequado de imunobiológicos, antivirais e outros medicamentos 

(COSTA 2004). 

Nesse sentido, CINTRA e ARRUDA (2000) destacam que a infecção por 

vírus influenza tem distribuição mundial, acometendo todas as faixas etárias. 

Dentre suas características marcantes estão a ocorrência anual de 

epidemias, com sazonalidade em várias localidades, e o surgimento de 

pandemias a cada 10-30 anos. A epidemia de gripe tipicamente tem início 

abrupto e rápida disseminação. Estas características decorrem em parte do 

curto período de incubação da infecção, em média de dois dias, e da 

presença de títulos elevados de vírus nas secreções respiratórias. A gripe 

apresenta sazonalidade bem definida nos países de clima temperado, 

ocorrendo no inverno, com duração média de seis semanas entre o início e o 

fim do período epidêmico. 

As informações sobre a circulação de cepas de vírus influenza e das 

tendências epidemiológicas mundiais são garantidas por uma extensa rede 

coordenada pela OMS, da qual participam 112 laboratórios nacionais em 83 

países e quatro centros colaboradores de referência e pesquisa sobre 
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influenza (Atlanta/EUA, Londres/Reino Unido, Melbourne/Austrália e 

Tóquio/Japão) (NASCIMENTO 2003). 

Os laboratórios nacionais de influenza designados pela OMS são as linhas 

de frente das atividades de vigilância. A OMS (Atlanta) provê a estes 

laboratórios material preparado para tipificar os isolamentos virais. Os 

resultados lhe são informados e parte destes isolamentos são enviados aos 

centros colaboradores para comparações entre si e com as cepas mais 

antigas. É desta forma que se pode confirmar definitivamente a presença de 

novas variantes e fazer um julgamento sobre a sua importância. 

2.3.1 Informações Gerais 

A influenza ou gripe é uma doença infecciosa do sistema respiratório, de 

natureza viral e altamente contagiosa, podendo apresentar desde uma forma 

leve e de curta duração, até formas clinicamente graves e complicadas. A 

influenza rapidamente se dissemina, sendo responsável por elevada 

morbimortalidade em grupos de maior vulnerabilidade. 

A doença é provocada pelo vírus influenza, que possui três tipos antigênicos 

conhecidos: A, S e C. Por ordem de importância epidemiológica, o tipo A 

ocupa o primeiro lugar, pela sua capacidade de causar pandemias. Em 

seguida, vem o tipo S, responsável por epidemias regionais e, por fim, o tipo 

C, que se associa a casos isolados ou pequenos surtos. Os vírus tipo A são 

subclassificados por duas proteínas de superfície: a hemaglutinina (H) e a 

neuraminidase (N), que podem sofrer mutações periódicas, resultando em 

epidemias entre populações com pouca ou nenhuma resistência ao vírus 

modificado. Estão presentes na natureza em diversas espécies animais 

(aves, suínos, cavalos, focas e baleias), além do ser humano. Os vírus tipo S 

e C não são subclassificados. Há quinze tipos de hemaglutinina e nove de 

neuraminidase, no entanto os mais comuns entre humanos são H1, H2 e H3 

e N1 e N2. A imunidade a estes antígenos, especialmente a hemaglutinina, 

reduz a probabilidade de infecção e diminui a gravidade da doença, quando 
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ocorre. A infecção por um subtipo confere pouca ou nenhuma proteção 

contra outros subtipos. As cepas do vírus influenza são designadas por uma 

fórmula que descreve sua identidade: tipo, localização geográfica onde foi 

isolada pela primeira vez, número de identificação do laboratório, ano de 

isolamento e subtipo. 

o vírus influenza é disseminado pelas vias respiratórias, quando os 

indivíduos infectados o transmitem por meio de gotículas, ao falar, espirrar e 

tossir. Como o vírus sobrevive no meio ambiente (mãos, tecidos, superfícies 

porosas etc.), por tempo variável, a transmissão através do contato com 

superfícies contaminadas deve ser considerada e pode ser evitada através 

de práticas simples de higiene. O período de transmissibilidade pode variar 

de 24 horas antes do início dos sintomas, até 7 dias depois. Qualquer 

indivíduo pode contrair a infecção, simplesmente por estar no mesmo 

ambiente de uma pessoa doente. 

Do ponto de vista clínico, a importância da influenza está nas suas 

complicações e as mais freqüentes são as respiratórias: pneumonias (viral 

primária, bacteriana e mista) e a exacerbação de doenças 

broncopulmonares obstrutivas crônicas (DPOC). Estudo realizado por 

SILVESTRE, citado por NASCIMENTO (2003), com base em dados do 

DA T ASUS/MS, demonstra uma queda nos números referentes à 

hospitalizações pelo SUS, por pneumonia e DPOC, na faixa etária alvo da 

vacinação contra influenza e antipneumocócica. 

COSTA (2004) destaca que a forma e a gravidade da influenza variam, 

sendo que o início é súbito, com sintomas clínicos sistêmicos, como febre, 

calafrios, mialgia, cefaléia, mal estar, que predominam dos primeiros 3 a 4 

dias. A rinite e a faringite também podem ocorrer. À medida que os sintomas 

sistêmicos diminuem, os respiratórios, como dor de garganta, tosse seca, 

coriza e congestão nasal predominam, durando poucos dias, exceto em 

casos que complicam. A influenza não complicada cura-se 

espontaneamente em cerca de uma semana. 
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DEBBAG (2003) complementando informações de COSTA (2004), salienta 

que o vírus influenza causa, principalmente, doença respiratória em qualquer 

idade. Porém, a maior taxa da mortalidade e de infecções severas ocorrem 

nas pessoas maiores de 60 anos. Por outro lado, a vacinação contra a gripe 

está associada à redução da incidência da doença respiratória, à taxa de 

hospitalização e às mortes entre pessoas de alto risco, assim como com a 

diminuição da incidência de otite média aguda e de absenteísmo entre 

adultos. 

Grupo de alto risco pela idade são os indivíduos acima de 60 anos, onde as 

taxas de internação variam de 200 a mais de 1.000 a cada 100.000 pessoas 

desse grupo etário. Por outro lado, mais de 90% das mortes relacionadas 

com o vírus influenza são por pneumonia e ocorrem em maiores de 60 anos. 

Desde 2000 existe a recomendação internacional de vacinar as pessoas 

entre 50 e 65 anos de idade, isso porque, 24 a 32% dos indivíduos têm uma 

ou mais doenças de base que aumentam o risco de complicações (1 % deles 

desconhecidos), o que corresponde a uma taxa de hospitalização de 80 a 

400 hospitalizados a cada 100.000 pessoas (DEBBAG 2003). 

COSTA (2004) destaca que os pacientes idosos mantêm, em geral, uma 

astenia pós-infecciosa por semanas. Os residentes em asilos apresentam 

algumas peculiaridades clínicas, como: tendência à desidratação e à 

constipação intestinal, devido à perda de líquidos (febre, taquicardia), lesões 

cutâneas, pela imobilidade na fase de prostração. São muito freqüentes 

quadros com febre e letargia ou delírio e alterações no estado funcional. 

As complicações mais freqüentes que podem advir da influenza são a 

pneumonia bacteriana secundária, a pneumonia viral primária e a 

exacerbação de doenças crônicas de base (pneumopatas e cardiopatas 

crônicos, renais, hipertensos, diabéticos e imunocomprometidos). A 

gravidade aumenta com a idade, particularmente a partir dos 65 anos. 

FONG (2003), em estudos recentes, evidencia possíveis associações do 

processo infeccioso com a arteriosclerose e os acidentes vasculares. 
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Portanto, a vacina contra a gripe é necessária, visto que diminui a taxa de 

infecção e também diminui a morbimortalidade por gripe nas pessoas de 

risco, notadamente os idosos. 

2.3.2 Epidemiologia 

Segundo COSTA (2004), a influenza se constitui em causa de preocupação 

para as autoridades sanitárias em todo o mundo. As mutações antigênicas 

por que passam os vírus influenza proporcionam o aparecimento de cepas 

totalmente novas, que podem assim ser responsabilizadas por pandemias. 

Outras mutações, de menor importância, também podem ocorrer, causando 

epidemias ou surtos. No século passado, três importantes pandemias de 

influenza marcaram a história da saúde pública mundial: a gripe espanhola 

(1918 a 1920), a gripe asiática (1957 a 1958) e a gripe de Hong Kong (1968 

a 1972), com importantes taxas de morbimortalidade e distintos impactos 

sócio-econômicos. 

O Ministério da Saúde iniciou no ano 2000 a implantação do Sistema de 

Vigilância da Influenza no Brasil. Este processo foi impulsionado tendo em 

vista a necessidade do monitoramento do vírus influenza e da existência de 

vacinas para a prevenção da doença elou da morbimortalidade associada às 

suas complicações. O Sistema de Vigilância Epidemiológica da Influenza é 

baseado em vigilância sentinela, composta por unidades de saúde/pronto

atendimentos e laboratórios, que informam semanalmente a ocorrência de 

casos de síndrome gripal atendidos nessas unidades sentinelas e os tipos 

de vírus respiratórios que estão circulando em sua área de abrangência. 

Para o diagnóstico laboratorial são realizados testes de imunofluorescência 

indireta, isolamento em culturas celulares ou ovos embrionados e 

caracterização antigênica. A amostra laboratorial é a secreção nasofaríngea, 

coletada por aspirado nasofaríngeo elou swab combinado (COSTA 2004). 
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o Sistema de Vigilância da Influenza possui um sistema de informação 

próprio, o SIVEP/Gripe, com transmissão de dados on fine , via web, 

disponibilizando simultaneamente dados e informações a todos os 

cadastrados na rede sentinela. Atualmente, está implantado em 24 unidades 

sentinela, a maioria delas localizada nas capitais de 12 estados das cinco 

regiões brasileiras, com previsão de implantação em outros cinco estados. 

No entanto, independente da participação nesta rede sentinela, toda 

suspeita da ocorrência de surto de influenza deve ser notificada, em 

consonância com as normas atuais sobre a notificação de doenças 

transmissíveis no país. 

De acordo com as informações divulgadas no último Boletim Eletrônico 

SVS/MS, citado por COSTA (2004), durante o período de 2000 a 2003 foram 

coletadas 2887 amostras de secreção nasofaríngea, das quais 423 (14,7%) 

foram positivas para influenza. Destas, 345 (81 ,7%) foram identificadas 

como influenza A e 78 (18,4%) como influenza B (Figura 8) . Outros vírus 

identificados neste período foram o vírus sincicial respiratório (26,7%), o 

adenovírus (17%) e o para-influenza (16,3%) . 

o 16 1 
~ i H ~ 
:li 

i 12 

~ 
.; 10 
z 

4 

o 

Sem ana Epl d em iol6glca 

rOO 

= = FLU A 90 ~ 
_ F LU B 8 
- T O TAL 80 ~ 

+ 70 1 
+ 60 

.; 
z 

50 

40 

3 0 

2 0 

10 

Figura 8 - Total de amostras coletadas e vírus influenza A e B identificados por 
imunofluorescência. Brasil 2000-2003 

Fonte: Costa (2004). 

A anál ise das proporções de atendimentos por síndrome gripal nas unidades 

sentinelas, durante o mesmo período, indicou a existência de picos em 

distintas épocas que, em parte, podem ser explicados pela circulação dos 



53 

vírus influenza e sincicial respiratório (Figura 9). No ano 2002, esses picos 

ocorreram nas regiões sul e sudeste entre as semanas 29 e 40, quando foi 

registrada uma maior circulação do vírus influenza B. Em 2003, os picos 

foram originados das regiões norte e centro-oeste, coincidindo 

temporalmente com a detecção em Belém/PA do vírus influenza AlH1N2 

(pela primeira vez na América do Sul). É ressaltado, ainda, que essas 

flutuações também refletem o desempenho operacional das unidades 

sentinelas nos níveis estadual e local do Sistema de Vigilância (COSTA 

2004). 
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Figura 9 - Proporçao de atendimentos de síndrome gripal nas unidades sentinelas. Brasil 
2002-2003 

Fonte: Costa, 2004. 

Em 2002, foram detectados no Brasil alguns surtos de síndrome gripal, com 

destaque para os ocorridos na cidade de Araraquara/SP e em cidades do 

oeste de Santa Catarina. No primeiro, foram registrados 470 casos, 

predominantemente em crianças menores de 5 anos. No segundo, 2450 

casos, atingindo crianças e adolescentes. Em ambos os surtos, foi 

identificado influenza B/Hong Kong. Em Santa Catarina, foi evidenciado a 

co-circulação dos vírus A e B, com predominância do B, geneticamente 

compatível com o influenza BlHong Kongl22101 isolado na cidade de San 

Pedro/Argentina (limite com o estremo oeste SC) um mês antes do registro 

do surto naquele estado (COSTA 2004). 
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Em 2003, foram identificados quatro surtos de síndrome gripal, que atingiram 

mais as crianças e os adultos jovens. Dois destes ocorreram em área 

indígena do Rio Grande do Sul, com aproximadamente 400 casos, e os 

outros dois surtos em Tocantins (AlTocantinsfl66/203, antigenicamente 

semelhante à cepa AlPanamá/2007/99 H3N2) , com acometimento de 500 

pessoas. Nos quatro surtos, COSTA (2004) salienta que se identificou o 

vírus influenza A. 

2.4 VACINA CONTRA O VíRUS INFLUENZA 

Os centros colaboradores e as autoridades nacionais de controle da 

Austrália e Oceania, Europa, Ásia e Estados Unidos fazem uma seleção das 

cepas candidatas à produção de novas vacinas que servirá de base para a 

elaboração das recomendações internacionais aos laboratórios produtores. 

Duas vezes ao ano, em fevereiro, para o Hemisfério Norte, e em setembro, 

para o Hemisfério Sul, um grupo de especialistas se reúne e revisa os 

dados, elaborando, então, as recomendações para as formulações 

atualizadas, que são publicadas no WHO Week/y Epidemi%gical Record e, 

a partir daí, os processos para produção podem começar (NASCIMENTO 

2003). 

Mais de 250 milhões de doses de vacinas são produzidas anualmente com 

base nessas recomendações. Até chegar ao consumo, uma produção dura 

por volta de oito meses. As epidemias de influenza usualmente fazem um 

pico entre dezembro e março no Hemisfério Norte e entre junho e setembro 

no Hemisfério Sul. Por designação da OMS, os centros colaboradores 

realizam, também, estudos dos vírus influenza em animais e a relação entre 

cepas animais e humanas. 

A vacina contra o vírus influenza é o principal meio para a prevenção da 

infecção por esse vírus. Desde 1940, a vacina inativa tem demonstrado ser 

efetiva na prevenção da gripe. A eficácia desta vacina encontra-se entre 

67% a 92%, dependendo da semelhança entre as cepas contidas na vacina 
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e o vírus selvagem circulante. Mesmo quando eventualmente a vacina não 

apresenta eficácia máxima na prevenção da infecção, fato que tem sido 

observado em idosos institucionalizados, vários estudos demonstraram seu 

impacto na redução do número de doentes graves, refletindo na redução do 

número de complicações, hospitalizações e óbitos (CINTRA e ARRUDA 

2000). 

2.4.1 Composição da Vacina Utilizada no Brasil 

A vacina inativada contra o vírus influenza é alterada anualmente, com base 

nas recomendações da OMS. 

No Brasil, existem três centros de referência para o vírus influenza, que são 

o Instituto Adolpho Lutz, em São Paulo, SP, o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio 

de Janeiro, RJ, e o Instituto Evandro Chagas, em Belém, PA. Estes centros 

sempre participaram na investigação da gripe e doenças respiratórias no 

Brasil, fazendo parte da rede mundial de vigilância do vírus influenza. No 

entanto, a falta de organização dos serviços de Saúde para a obtenção de 

número significativo de amostras sempre comprometeu a vigilância eficaz 

deste agente, principalmente considerando a grande extensão territorial do 

Brasil (CINTRA e ARRUDA 2000). 

Desde 1995, com a parceria dos laboratórios Pasteur Mérieux Connaught 

(PMC), foi implantado no Brasil um sistema de vigilância denominado 

GROG (Grupo Regional de Observação da Gripe), com coleta de amostras 

para isolamento do vírus influenza. Atualmente, o Brasil participa com seus 

dados da reunião em Melbourne, Austrália, para a recomendação da vacina 

da gripe. Nos anos de 1995, 1996 e 1997, as cepas isoladas no Brasil 

apresentaram boa correlação com as cepas vacinais do hemisfério Norte. Já 

no ano de 1998 detectou-se outro vírus do subtipo H3N2 (A1Sidney/5/97), 

diferente daquele contido na vacina (AlWuhan/359/95). Tal fato reforçou a 

necessidade de uma vigilância ampla em nosso território e provocou a 
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decisão da OMS em fazer a recomendação de uma vacina específica para o 

hemisfério Sul (CINTRA e ARRUDA 2000). 

A vacina é constituída por três cepas virais (trivalente) , sendo um vírus 

influenza A H1 N1 , outro influenza A H3N2 e um vírus influenza B. A vacina 

utilizada no ano de 1999 teve a seguinte composição: AlSidney/5/97 (H3N2); 

AlBeijing/262/95 (H1N1); B/Beijing/184/93 (CINTRA e ARRUDA 2000). 

De acordo com a recomendação da OMS, o ano de 2003 foi representado 

pela seguinte composição: AlMoscow/10/99H3N2 (15 I-Ig); AlNew (15 I-Ig); 

AlNew (15 I-Ig) ; B/Hong (15 I-Ig); Timerosal (conservante) (0,0); Solução 

fisiológica tamponada pH 7,2 (0,5) (NASCIMENTO 2003). 

As mudanças antigênicas constantes dos vírus influenza circulantes 

determinam uma validade máxima de um ano para as formulações dos 

produtos vacinais. A atualização anual da composição vacinal é fundamental 

para a eficácia da vacina. Com base em estudos epidemiológicos realizados 

entre maio e setembro em vários centros do mundo, a Vigilância Global da 

Influenza coordenada pela OMS determina anualmente a composição 

antigênica destas vacinas. Para 2004, foi definida a seguinte composição e 

detalhados na Figura 10: AlNew Caledonia/20/99(H 1 N 1), 

AlFujian/411/2002(H3N2)*, B/Hong Kong/330/2001**. São consideradas 

análogas: * AlKumamoto/102/2002 e A1Wyoming/3/2003; **B/Shandongfi /97, 

B/Hong Kong/330/2001, B/Hong Kong/1434/2002 e B/Brisbane/32/2002. 

Instituto Butantan 
A partir desta resolução é preparada a vacina a ser utilizada no país na ocasião da campanha 
de 2004. A vacina é produzida por crescimento vira I em ovos embrionados de galinha, 
purificadas, inativadas e ajustadas à concentração internacionalmente determinada em 
normas de produção. A vacina produzida pelo Butantan é inativada pelo formaldeído. 
Em 2004, cada dose de 0,5 ml conteve: 
AlNew caledonial20/99 (H1N1)* ..... ... . 15 IJg de hemaglutinina 
NFujian/411/2002 (H3N2)** ............ 15 IJg de hemaglutinina 
B/Hong Kong/330/2oo1*** .......... ..... 15 IJg de hemaglutinina 
Timerosal (conservante) ... ................. máximo 0,002 mg 
Solução fisiológica tamponada pH 7,2 q.s.p ............ 0,5 ml 
As cepas análogas utilizadas foram: *NNew caledonia/20/99 - IVR - 116; ** 
NWyoming/3/2003 - X - 147; *** B/Shangdong/7/97 
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Apresentação em solução injetável, cartucho com 20 frascos-ampola, contendo 10 doses de 
0,5 ml (multidoses). 
Figura 10 - Composição da vacina em 2004 
Fonte: Costa (2004) 

2.4.2 Produção da Vacina e seus Componentes 

Atualmente, os vírus das vacinas inativadas são produzidos em ovos 

embrionados de galinha. Para a produção da vacina em larga escala, 

utiliza-se a habilidade de recombinação genética do vírus influenza. Assim, 

uma cepa viral adaptada no laboratório, que apresenta ótimos índices de 

propagação em ovos embrionados, é inoculada para crescimento em 

conjunto com a cepa selvagem que expressa os antígenos de superfície 

desejados, especialmente a HA e a NA. O resultado é uma cepa viral nova, 

que reúne as duas características desejáveis de ótima propagação e 

expressão dos determinantes antigênicos HA e NA desejados para a 

composição da vacina. Este procedimento é realizado para todas as cepas 

que irão compor a vacina (CINTRA e ARRUDA 2000). 

A composição final de uma vacina de vírus influenza inativado fracionada é a 

seguinte, segundo as especificações de seu fabricante (Vaxigrip® - PMC), e 

uma dose de 0.5ml da vacina: 

1. Antígenos: 15mg de HA de cada cepa viral , ou seja, 15mg de H 1, 

15mg de H3 e 15mg de HA do vírus influenza B. 

2. Timerosal - < 0,05mg. 

3. Formaldeído - < 0,1 Omg. 

4. Solução tampão - cloreto de sódio; cloreto de potássio; fosfato 

dissódico; fosfato monopotássico. 

5. Água para injeção - q.s.p. 0,5ml. 
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6. Contém traços não dosáveis de neomicina. 

As vacinas atualmente disponíveis no Brasil são todas fracionadas, sendo 

licenciadas comercialmente três marcas: 

1. Vaxigrip® - PMC - apresentações em frasco monodose adulto (0,5ml) 

e infantil (0,25ml). 

2. Fluzone® - PMC - frasco multidose com a mesma composição que a 

Vaxigrip®. 

3. Fluarix® - Smith Kline Beecham - apresentação em frasco monodose 

(0,5 ml). 

Dois objetivos dirigem a pesquisa de novas vacinas. Um deles é aumentar a 

eficácia das vacinas inativadas, e outro buscar novas alternativas de 

imunização. A produção facilitada de vacinas inativadas em cultura de 

células já é possível e seus resultados são promissores. O uso de 

adjuvantes e outras vias de administração também têm sido objeto de 

estudo. As vacinas de DNA têm revelado resultados satisfatórios em 

animais, constituindo-se em alternativa possível para imunização (CINTRA e 

ARRUDA 2000). 

2.4.3 Contra-Indicações e Eficácia da Vacina para os Idosos 

A contra-indicação da vacina para os idosos é a presença de reação de 

hipersensibilidade do tipo anafilática a proteínas do ovo de galinha. Tal fato é 

de difícil confirmação, pois muitas reações atípicas e sem relação causal 

com a proteína do ovo são interpretadas de maneira errônea, 

contra-indicando a vacina desnecessariamente. Além disso, a incidência de 

anafilaxia é baixíssima. Quando for confirmada a reação, podem ser 

utilizados agentes antivirais para a profilaxia do vírus influenza A. Por outro 

lado, existem esquemas de dessensibilização com diluições progressivas da 
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vacina por via subcutânea, que podem ser utilizados para a vacinação de 

pessoas de alto risco (CINTRA e ARRUDA 2000). 

Em adultos saudáveis, a detecção de anticorpos protetores se dá entre 1 e 2 

semanas após a vacinação. O pico máximo de anticorpos ocorre após 4 a 6 

semanas. Para que se obtenha maior êxito com o uso da vacina, se faz 

necessário provocar a coincidência entre o pico máximo da resposta 

imunológica (formação de anticorpos) e o pico máximo da circulação do 

vírus influenza (inverno). É importante observar que a vacina não previne a 

doença em 100% dos indivíduos vacinados, ou seja, alguns vacinados 

poderão contrair a influenza, mesmo tendo sido vacinados, no entanto, pode 

reduzir o risco das sérias complicações advindas dessa enfermidade, como 

as pneumonias e, principalmente, os óbitos. Esta, portanto, se constitui no 

maior objetivo da vacinação da população idosa (COSTA 2004). 

A qualidade da imunidade obtida com a vacinação pode variar numa 

população. Em idosos, a formação de anticorpos é modulada pela 

experiência cumulativa através dos anos de estimulação repetitiva com o 

vírus influenza (o que aumenta a resistência à doença). A literatura não, 

segundo COSTA (20004), refere correlação entre idade avançada e 

efetividade imunológica da vacina, mas cita a possibilidade de falhas nesta 

efetividade por patologias freqüentes. Há uma tendência a respostas 

imunológicas menos intensas. 

Para pessoas idosas, a vacina reduziu em 19% o risco de hospitalização por 

doença cardíaca; em até 23% (1999 a 2000) o risco de doenças 

cerebrovasculares, em até 32% (1998 a 1999) o risco de influenza ou 

pneumonia e em até 50% a mortalidade por todas as causas. A vacina é 

58% efetiva contra a influenza e 30 a 70% efetiva na prevenção de 

hospitalizações e pneumonias (NICHOL et aI. 2003) 
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2.4.4 Reações Adversas 

As vacinas inativadas contra o vírus influenza atualmente disponíveis são, 

em geral, bem toleradas e pouco reatogênicas. Porém, CINTRA e ARRUDA 

(2000), apresentam as seguintes reações: reações locais; reações 

sistêmicas; reações anafiláticas; Síndrome de Guillain-Barré (SGB); 

alteração no metabolismo de drogas; alteração do resultado de testes 

sorológicos. 

NASCIMENTO (2003), complementando as citações de CINTRA e 

ARRUDA, apresenta os eventos adversos que ocorrem mais freqüentemente 

em indivíduos idosos, especialmente os mais debilitados, assim como os 

portadores de doenças crônicas, aqueles indivíduos considerados de alto 

risco para influenza e suas complicações, exatamente os maiores 

candidatos à vacinação. São eventos raros e usualmente triviais. Eventos 

significantes, como anafilaxia e manifestações neurológicas, ocorrem muito 

raramente. 

A vacina contra gripe apresenta um excelente perfil de segurança, verificado 

em estudos clínicos brasileiros e internacionais. Estudos indicam que os 

eventos são raros e, usualmente, triviais (TONIOLO NETO et aI. 2003): 

Reações locais 

Reações sistêmicas 

Tipo 
dor no local da injeção 
vermelhidão 
enduração 
febre (>38° c) 

0/0 de ocorrência 
13,8 
2,1 
0,5 
1,0 

Os eventos adversos mais freqüentemente associados temporalmente à 

vacina são os locais, geralmente resolvidos em 48 horas: eritema, 

dolorimento, em 10 a 64% dos pacientes (COSTA 2004). Eventos 

significantes, como anafilaxia e manifestações neurológicas, ocorrem muito 

raramente. Reações anafiláticas são raras e geralmente ligadas à proteína 

residual do ovo. Reações sistêmicas como febre, dores musculares, 
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indisposição, podem ocorrer em geral entre 6 e 12 horas, até 24 a 48 horas, 

mais freqüentes em indivíduos sem exposição prévia ao antígeno influenza. 

Em 1976/1977, a vacina então derivada suína (influenza AiNew Jersey), 

utilizada numa campanha nos EUA, foi associada aproximadamente 8,8 

casos de SGB por 1 milhão de vacinados. Estudos posteriores não 

comprovaram o vínculo da Síndrome com a vacina. Acresce-se a isto que o 

produto em uso no Brasil não é similar (COSTA 2004). 

NASCIMENTO (2003), ainda, complementa, salientando que apesar da 

segurança demonstrada da vacina, o medo da injeção e de reações é um 

dos maiores fatores de resistência à vacinação, conforme resultados de 

pesquisa de opinião realizada recentemente com indivíduos de 61 anos e 

mais de idade, pelo Instituto Datafolha e a Secretaria de Saúde do Estado de 

São Paulo. O mesmo estudo mostra que aproximadamente 40% dos idosos 

relataram gripe após a administração da vacina. Não há como a vacina 

provocar gripe. Ela não contém vírus vivos. É uma vacina inativada e 

fracionada, ou seja, os vírus estão mortos e picados. 

Em pesquisa apresentada por DONALlSIO et aI. (2003), uma população 

estudada de 206 indivíduos foi composta de 56,8% de mulheres e 43,2% de 

homens. A média de idade foi de 70,2 e a mediana de 69 anos. A Tabela 6 

mostra a distribuição dos eventos adversos entre os vacinados, 

evidenciando a dor no local da injeção como o evento de maior freqüência 

12,62%. Como outros sintomas foram registrados 1 caso de prurido, 3 casos 

de cefaléia e 1 de dor de garganta e ouvido. 
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Tabela 6 - Proporção de incidência de eventos adversos (por 100 vacinados) após 
a vacina contra influenza, em idosos em Distrito de Campinas SP -
2000 

Sintomas Referidos Incidência I. Confiança 95% 

Febre 1,94 0,98 - 2,90 
Mal-estar 7,28 5,47 - 9,09 
Dor muscular 1,94 0,98 - 2,90 
Sintomas gerais* 7,76 4,11 -11,41 
Dor no local da vacina 12,62 8,09 -17,15 
Respiratórios 2,91 1,74-4,08 
Outros 2,43 0,33 - 4,53 
Qualquer sintoma** 20,38 14,87 - 25,88 

Casos 
4 
15 
4 
16 
26 
6 
5 

42 
* Pelo um sintoma geral como febre e/ou dor muscular no corpo e/ou mal-estar. 
- Indivfduos que referiram pelo menos um evento adverso após a vacina (N = 206). Mais de 
um sintoma freqOentemente foram referidos pelos indivfduos. 

Fonte: Donalisio et ai. (2003). 

Na análise da pesquisada citada, o sexo feminino apresentou-se associado 

ao relato de sintomas pós-vacinais, como encontrado por outros autores 

(MARGOLlS et aI. 1990; GOVAERT et aI. 1993; HONKAMEN et aI. 1996). 

As mulheres mostraram-se mais propensas a referirem quaisquer dos 

sintomas questionados, particularmente a dor no local da injeção. Esta dor 

pode estar associada com a quantidade de tecido gorduroso e espessura da 

região deltóide, desviando o conteúdo da injeção ao tecido subcutâneo, de 

maior enervação. Este fenômeno é mais comum em mulheres (DONALlSIO 

et ai. 2003). 

Preocupação com a ocorrência de eventos adversos tem sido apontada 

como um fator que contribui para as baixas coberturas vacinais. Muitas 

vezes, atribuem-se à imunização, sintomas nem sempre associados 

verdadeiramente à vacina. Estudos sobre a percepção e representação dos 

sintomas após vacinação podem esclarecer parte dos motivos de baixas 

coberturas vacinais e contribuir para intervenções educativas mais 

específicas (DONALlSIO et aI. 2003). 
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2.5 A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA NO 

BRASIL E NO ESPíRITO SANTO 

2.5.1 A Campanha no Brasil 

o êxito das ações de vacinação específicas para a população idosa no 

Brasil vem sendo observado desde 1999, quando se iniciaram as 

campanhas nacionais direcionadas a este grupo populacional. A vacinação 

tem mostrado boa aceitabilidade por parte da clientela. Na oportunidade, os 

idosos têm sido vacinados contra a influenza e atualizam seus cartões de 

vacina com relação a outros produtos recomendados pelo Ministério da 

Saúde. 

COSTA (2004) destaca que no primeiro ano foram vacinados contra 

influenza 7,6 milhões indivíduos na faixa etária de 65 anos e mais (87,30% 

de cobertura vacinal), ocasião em que 88,43% dos municípios brasileiros 

alcançaram a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (70%). A partir de 

2000 até hoje ampliou-se a campanha para 60 anos e mais. Em 2003, o país 

vacinou contra a influenza 82,13% e em 2004,85% da população idosa (12 

milhões indivíduos) e 93,18% dos municípios brasileiros alcançaram a meta 

(70%). Houve, portanto, durante o período, um crescimento na 

homogeneidade nacional2 (Figura 11). 

A OMS recomenda aos países membros que até 2006 seja alcançado o 

mínimo de 50% de cobertura vacinal contra a influenza para a população 

idosa e, até 2010,75% (COSTA 2004). 

2 Homogeneidade - A meta do Centro Nacional de Epidemiologia (Cenepi) para os estados 
é a de que 70% dos municípios atinjam a cobertura recomendada pela OMS, de forma a 
garantir a homogeneidade de vacinação e evitar o reaparecimento da doença. 
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Figura 11 - Doses aplicadas e coberturas vacinais contra influenza, durante as campanhas 
de vacinação do idoso. Brasil , 1999 a 2004. 

Fonte: De 1999 a 2003, Costa (2004); Ano de 2004, Secretaria Estadual de Saúde (ES) 

Durante os cinco anos de campanhas foi também observado que, dos 

municípios que não alcançaram êxito, a maioria possuía menos de dois mil 

habitantes na faixa etária alvo da vacina. Em 2003, dos municípios que não 

alcançaram meta, 65,43% apresentam este perfil. A Coordenação Nacional 

do PNI tem recomendado aos gestores estaduais a realização de 

monitoramentos rápidos nestas áreas, a fim de melhor se conhecer sobre as 

suas realidades. Dois pontos já vêm sendo observados: alguns municípios 

com dados de base populacional superestimados (IBGE) e, outros, criados 

muito recentemente, ainda não dispõem de serviços de saúde, dependendo 

de deslocamentos para qualquer tipo de assistência. 

2.5.2 A Campanha no Espírito Santo 

Desde 1999, Ano Internacional do Idoso, o Ministério da 

Saúde/FUNASAlPNI, em parceria com as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde, vêm realizando campanhas anuais de vacinação 

contra a influenza (gripe) para os idosos (ESPíRITO SANTO 2002). 
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o objetivo da vacinação é a redução da morbidade e mortalidade pela 

influenza e suas complicações, muito comuns na população idosa. O 

aumento das internações hospitalares nessa população por causas 

respiratórias, principalmente pneumonias, está classicamente relacionada à 

infecção pelo vírus influenza. Estudos preliminares realizados no Brasil já 

indicam uma queda em 10% das hospitalizações após a introdução das 

campanhas de vacinação contra a gripe (ESP(RITO SANTO 2002). 

Nos cinco anos de Campanha o Espírito Santo alcançou as metas 

preconizadas pelo PNI, de vacinar contra a gripe 70% da população alvo 

(Figura 12). A antigripal deve ser administrada anualmente, tendo em vista a 

mutação do vírus Influenza. A cada ano, as vacinas são atualizadas de 

acordo com os tipos circulantes (ESP(RITO SANTO 2002). 
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Figura 12 - Número de doses aplicadas e cobertura vacinal de vacina influenza (gripe), 
Espfrito Santo, 1999 - 2004 

Fonte: De 1999 a 2002, Espfrito Santo 2002; De 2003 a 2004, Secretaria Estadual de Saúde 
(ES) 

Em relação aos dados da Figura 12, destaca-se que a cobertura no Espírito 

Santo correspondeu às seguintes percentagens: 96,15% em 1999, 82,94% 

em 2000, 88,38% em 2001, 80,42% em 2002, 88,56% em 2003, e 91,21 % 

em 2004. Estes dados nos mostram que em 1999 o Estado teve uma 
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cobertura considerável, no entanto, nos anos 2000, 2001 e 2002 oscilou na 

casa dos 80%, voltando a ter um crescimento significativo em 2004. 

Em relação à cobertura nacional, os melhores resultados obtidos foram nos 

anos de 1999, 2001,2003 e 2004, no entanto, não ultrapassaram a casa dos 

80%. Fator um pouco preocupante, considerando que a meta é de 70%. 

Com relação à homogeneidade no Estado, todos os anos alcançaram 100%, 

sendo que em 2000 alcançou apenas 89,61%. Desses 89,61% de 

homogeneidade no Estado, destacamos oito municípios que não atingiram 

70% no ano de 2000. São eles: Atílio Vivacqua (46,73%); Baixo Guandu 

(68,10%); Boa Esperança (65,03%); Cariacica (69,23%); Colatina (67,67%); 

Santa Leopoldina (49,32%); São Domingos do Norte (61,42%) e Vila Valério 

(67,21%). NASCIMENTO (2003) destaca que diante das evidências de baixa 

cobertura vacinal, observadas em oito municípios do Estado em 2000, torna

se fundamental desenvolver estudos junto à população idosa, com o 

propósito de investigar as razões de recusa da vacinação e as causas 

eventualmente associadas. 

No Brasil, em 1999 e 2001 ficamos na casa dos 80%, enquanto que em 

2000 tivemos o percentual de 63,95%, já em 2002 tivemos a estatística de 

78,13% e nos anos de 2003 e 2004 ficamos na média de 94%. A melhora 

nos dois últimos anos nos mostra que mesmo com uma cobertura mediana 

de 80%, as estatísticas no Brasil vêm crescendo. No entanto, buscar maior 

cobertura vacinal nas áreas que não atingiram ou ultrapassaram um pouco a 

meta, ou seja, 75%, deve ser estratégia para crescimento desses 

percentuais. 
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44.035 

Figura 13 - Doses aplicadas da vacina influenza (gripe) no Espírito Santo em diferentes 
regiões (2004) 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde (ES) 

Ao se analisar a cobertura vacinal no Espírito Santo por regiões, verifica-se 

que todas atingiram um percentual muito próximo, variando de 88,52% a 

92,34% (Figura 13). Para definir o campo de investigação da presente 

pesquisa, procurou-se verificar qual município do Espírito Santo apresentava 

menor cobertura vacinal. Verificou-se que o município de Santa Maria de 

Jetibá foi o que vinha apresentando uma tendência de redução nos índices 

de cobertura. Apesar de ter alcançado uma cobertura superior a 100% nos 

anos de 1999 e 2001 , os índices de reduziram significativamente nos anos 

posteriores, chegando a aproximadamente 71% em 2003 (Figura 14). Numa 

população de 2.295 idosos, isso representa um percentual de 29% que não 

se vacinaram. 

Além de destacar a importância do Estado frente à cobertura e 

homogeneidade e também detalhar por região, torna-se importante 

apresentar os dados estatísticos de 1999 a 2004 da campanha de vacinação 

antigripal no município de Santa Maria de Jetibá, objeto do nosso estudo 

(Figura 14), bem como um comparativo das coberturas nessa região, no 

Espírito Santo e no Brasil nos seis anos de campanha (Figura 15). 
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Figura 14 - Doses aplicadas e coberturas vacinais contra influenza, durante as campanhas 
de vacinação do idoso. Santa Maria de Jetibá, 1999 a 2004 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde (ES) 

Ao se comparar com a cobertura vacinal do Estado e do Brasil, verificou-se 

que, no período de 1999 a 2001, o município de Santa Maria de Jetibá foi 

superior. Entretanto, essa tendência se inverteu no período de 2002 a 2004 

(Figura 15). 
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Figura 15 - Comparativo entre Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo e Brasil da cobertura 
vacinal da vacina influenza (gripe) no período de 1999 a 2004 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde (ES) 

Em decorrência dos baixos níveis de cobertura nas campanhas de vacina 

anti-gripal nos anos de 2002 a 2004, optou-se por desenvolver o presente 

estudo no município de Santa Maria de Jetibá. 
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2.6 A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMíLIA (PSF) 

PARA A ASSIST~NCIA AO IDOSO 

A proposta de retomo do médico de família - que cuidava de todos os 

membros familiares, porém não de todas elas, já que era um profissional liberal 

e seu atendimento dependia das condições financeiras da família - surgiu com 

força, na década de 60, nos EUA, e tomou-se reconhecida como especialidade 

em 1969. Na década de 70, outros países como Canadá, México e alguns 

europeus, aderiram a esse movimento numa tentativa de minimizar os efeitos 

da tendência à hospitalização e às fragmentações do ser humano 

proporcionadas pelas especialidades médicas. A OMS organizou debates, 

seminários e consultorias nos países da América Latina, com o objetivo de 

divulgação dessas propostas (VASCONCELOS 1999). No entanto, nessa 

época o Brasil passava por um momento político que não priorizava tais 

mudanças na área da saúde. 

Nos anos 90, houve uma revalorização do tema família, o que levou muitos 

profissionais a pensarem suas intervenções voltadas ao contexto familiar e à 

comunidade. A implantação, em escala nacional, do programa de médico de 

família em Cuba também contribuiu para essas reflexões alcançarem nosso 

país. Em 1993, o Ministério da Saúde reuniu profissionais com experiência em 

atuação básica na saúde de primeiro nível para debater o curso de um projeto 

semelhante, deslocando a figura do médico do espaço central da saúde, 

valorizando mais a equipe multiprofissional e também se baseando em um 

modelo de nível local (VASCONCELOS 1999). 

O Ministério da Saúde regulamentou o Programa de Saúde da Família (PSF) 

através da Portaria/MS nO 692, de 25 de março de 1994, publicado no DOU, nO 

060, de 29 de março de 1994, Seção 1, página 4572 (BRASIL 1994), o qual já 

vinha sendo experienciado em algumas cidades do País, principalmente nas 

regiões Norte/Nordeste, abrangendo locais de precária cobertura da assistência 

à saúde. 
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A sua regulamentação ocorreu em função da necessidade de se estabelecer 

solidamente um modo de funcionar o Sistema de Saúde que propusesse 

definitivamente a efetivação do SUS, em que o PSF operasse com a função de 

resolver a maior parte dos problemas básicos de saúde, investindo também na 

promoção da saúde. Tanto que, apesar de ter expandido o nome Programa de 

Saúde da Família, este não está sendo caracterizado pelo Ministério da Saúde 

como um programa novo a ser implantado, mas sim, como uma estratégia, pois 

não traz propostas inovadoras diferenciadas do SUS, mas a consolidação de 

todos os seus princípios, no auxílio de sua expansão. MENDES (1996) discutiu 

essa questão propondo que a Estratégia Saúde da Família não se constitui em 

um programa e nem em medicina simplificada, atender prioritariamente as 

populações mais necessitadas de cuidados com a saúde, aplicando um de 

seus princípios básicos, o da eqüidade. Assim, o PSF surgiu como uma 

estratégia do SUS, fortalecendo ainda mais as propostas deste. 

o PSF, em seu início, tinha a meta de atingir um total de 32 milhões de 

pessoas. Esse objetivo, porém, contrariava um dos princípios básicos 

propostos pelo SUS - a Universalidade. Essa questão, e também por 

interesses de alguns grupos econômicos nacionais e internacionais, deixou 

margem a errôneas interpretações, tais como a de ter sido um programa 

elaborado para pobres, ou priorizar populações específicas, como mulheres e 

crianças. Aos poucos, essa imagem vem se dissipando, pois, segundo 

VASCONCELLOS (1998), este veio responder a uma tendência mundial de 

redução de custos, "desmedicalização" da medicina e humanização dos 

serviços. 

Segundo as diretrizes do Ministério da Saúde (BRASIUMS 1997), o PSF possui 

como objetivos gerais a reorientação do modelo assistencial, a ênfase na 

atenção básica, a definição de responsabilidades entre o Sistema de Saúde e a 

população, tudo isso em conformidade com os princípios e doutrinas do SUS. O 

programa segue a política da complementariedade, não existindo como um 

atendimento isolado, mas fazendo parte de todo o sistema hierárquico local, 

devendo ser a porta de entrada dos usuários. A intersetorialidade também é 
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evidenciada, ampliando-se o conceito de saúde com a inclusão de outros 

setores como saneamento, educação, alimentação, moradia, etc., todos sendo 

entendidos como qualidade de vida para a saúde. 

o PSF consiste no trabalho de equipes de saúde, formalmente compostas por 

um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de 

enfermagem, e quatro a seis agentes comunitários de saúde para cada equipe. 

A composição de outros profissionais para o trabalho dependerá da 

necessidade local e será avaliada a sua inclusão dentro da equipe e também 

pelo município. O agente comunitário de saúde é o mais novo integrante das 

equipes de saúde e seu trabalho é de grande potencialidade transformadora 

para o PSF, pois é ele que faz a ponte entre a comunidade e a equipe, 

trazendo outros fatores que interferem nos riscos à saúde e que, muitas vezes, 

não são acessíveis à equipe. Mais que isso, são moradores do próprio local de 

trabalho, conhecendo de perto o território a se intervir, suas especificidades e 

dinâmica de funcionamento do bairro. 

Cada equipe e responsável por uma região delimitada, habitada por 600 a 

1.000 famílias ou 4.500 pessoas, no máximo. O planejamento da assistência 

assim como foi proposto, deve ser centrado nas necessidades da comunidade 

que ali reside, e seus objetivos devem se aproximar ao máximo das 

peculiaridades locais. De acordo com o SUS, a intervenção no PSF privilegia a 

integralidade do indivíduo, inserido num cotidiano e pertencente a uma família. 

O espaço delimitado para a implantação do PSF é chamado de território, não 

correspondendo apenas ao seu aspecto geofísico, mas também atento às 

características do local e da população, para que a intervenção possa ser 

contextualizada de acordo com cada região específica. Os profissionais 

realizam os atendimentos nos Núcleos de Saúde da Família (NSF), 

acompanhando constantemente as famílias, independente de estarem 

adoecidas ou não, e, quando necessário, prestam atendimento domiciliar. Os 

agentes comunitários de saúde são os que passam maior tempo em contato 

direto com a comunidade, realizando visitas mensais aos domicílios. 
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Como trabalho de intervenção na atenção de primeiro nível, o PSF deve 

enfatizar a promoção de saúde e a prevenção de doenças facilitando uma 

maior proximidade e acolhimento às famílias. O acolhimento se caracteriza 

como uma modalidade de intervenção usuário-centrada incentivada na 

proposta do SUS, visando a auxiliar na reorganização do serviço de saúde, 

estabelecendo uma relação mais próxima com o usuário em suas demandas. 

A proposta do PSF tenta contemplar essa intervenção com as famílias 

(FRANCO et aI., www.datasus.gov.br). 

A família é abordada como um subsistema dinâmico, através do qual o 

profissional de saúde tentará estabelecer uma relação interpessoal de 

interesse, de observação participante, de disposição e de visitas constantes 

(RICARDO et aI. 1985). Segundo BASTOS e TRAD (1998), é na família que 

se organiza o eixo do espaço social dos indivíduos, e a noção de risco e de 

saúde/doença é construída historicamente e contextualizadas dentro desse 

âmbito da vida cotidiana familiar. Portanto, a investigação da família como 

lócus de desenvolvimento é fundamental para que se compreenda seu 

processo de cuidados cotidianos. 

O trabalho em saúde voltado ao sistema familiar não é recente, pelo contrário, 

já foi praticado desde o século XIX através do movimento higienista. Tal 

movimento colocava a instituição família necessitada de intervenções 

controladoras, já que era considerada como não tendo condições de proteger 

seus membros. A partir desse discurso, instauraram-se normas higienistas de 

educação, alimentação, limpeza e também de práticas morais e de "bons 

costumes", com controles rígidos e periódicos. A família passou muito tempo 

sob o olhar "protetor" do saber médico, sendo que alguns conceitos daquela 

época perduram até os dias de hoje (COSTA 1983). 

Com a proposta de se intervir novamente junto às famílias, há de se tomar o 

cuidado para não repetir o modelo anterior, de polícia médica, com o intuito de 

controle e normatização dos costumes, descontextualizando os processos de 

construção do sistema familiar e não respeitando a cultura local. Para que 
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esse modelo não perdure, é preciso compreender a dinâmica das famílias, 

sua inserção na sociedade e, assim, a postura que o profissional irá adotar ao 

abordá-Ia em seu atendimento, sem descaracterizar sua cultura. É necessário 

que a construção de propostas de intervenção junto às famílias locais esteja 

contextualizada com o modo de vivência destas. Diante dessas questões, 

será necessário refletir e abrir uma ampla discussão com a equipe de saúde 

sobre qual a melhor maneira de se elaborar um modelo de intervenção. Para 

as famílias ou com as famílias? 

DOMINGUEZ (1998), médico cubano que, atualmente, mora no Brasil 

assessorando municípios na implantação do PSF, refere-se à importância de 

se abordarem temas que propiciem debates visando à construção de uma 

saúde local. Aponta algumas questões que fundamentam o trabalho das 

equipes do PSF: educativa, propõe o incentivo à população na participação 

dos planejamentos e controle das ações de saúde, buscando uma melhor 

qualidade de vida; globalidade, atenção integral a toda população e não 

somente aos doentes; atenção de saúde ativa, a intervenção se faz 

importante para além da clínica, com ações de promoção, prevenção, cura e 

reabilitação; continuidade da atenção, acompanhando as famílias 

continuamente, no lar, no ambulatório, em emergências e também em caso 

de internação hospitalar; sistema de encaminhamento, regionalização e 

contra-referência, isto é, encaminhar as pessoas para outros sistemas de 

saúde sempre que houver necessidade e recebê-Ias de volta para a 

continuidade do tratamento; informação estatística, manter sempre o sistema 

de informação atualizado para controle e avaliação do trabalho; educação 

continuada, a atualização dos profissionais deve estar prevista através dos 

programas oferecidos de capacitação. 

Dentre suas principais metas, o PSF pretende a reorganização das práticas 

de trabalho que, tradicionalmente, vinham sendo operadas na saúde, 

desprivilegiando a coletividade, elaboradas distantes das necessidades da 

população. Para isso, algumas premissas são inseridas como fundamentais 

para viabilizar seu bom funcionamento. Dentre elas citam-se cinco principais: 
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1. Abordagem interdisciplinar da equipe 

o trabalho do PSF aposta na interligação dos diferentes profissionais para 

que a intervenção possa ser mais global e articulada, resultando numa análise 

mais ampla da saúde, com diversos olhares contribuidores. 

ROSA (1987), em sua pesquisa, caracterizou a abordagem multiprofissional 

como fundamental, com a busca de espaços comuns dentro das várias 

especialidades viabilizando uma atuação mais harmoniosa, para que os 

processos de decisão e execução na equipe não se tornem dissociados. 

2. Ênfase na promoção de saúde 

Esse enfoque propõe a vinculação da saúde a processos mais amplos do que 

aspectos biológicos e genéticos. A saúde associada à qualidade de vida e 

bem-estar das pessoas. A vida cultural, social e econômica incorporada como 

parte do processo saúde/doença. Suas ações se dão no sentido do aumento 

do bem-estar geral, em todos os setores da vida - profissional, familiar, social, 

etc. 

3. Participação comunitária e controle social 

Como foi visto, a promoção de saúde pressupõe o trabalho com a 

comunidade e a participação ativa da própria população na elaboração de 

ações para sua saúde na construção de condições para qualidade de vida no 

seu bairro. 

A Constituição de 1988, junto às discussões da ampliação da saúde, legitimou 

o direito à participação popular sob o nome de controle social. Viu-se 

fundamental a garantia dessa participação não apenas na construção das 

ações em saúde, mas também na sua manutenção e avaliação. Participação 

muito discutida na implantação do SUS, apareceu com mais força através do 

PSF. 
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4. Acompanhamento e avaliação 

Está previsto o acompanhamento constante e avaliação do PSF em todo o 

País através do Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB. Todos os 

meses os NSFs inserem seus dados de produção mensal de intervenções via 

computador e é encaminhado para uma central que acompanha o andamento 

dos PSFs. Com isso o próprio serviço tem o controle de suas atividades, 

podendo constantemente se debruçar sobre esses dados ampliando, 

transformando as ações, gerando discussões para uma melhor intervenção. O 

Ministério da Saúde, com essas informações, também têm condições de 

avaliar nacionalmente o andamento e funcionamento dos PSFs. 

5. Formação do profissional de saúde 

Esta premissa é de fundamental importância para o constante 

desenvolvimento do PSF. Desde os primeiros debates para a regulamentação 

do SUS, já era discutida a importância de um profissional qualificado para o 

trabalho, com um perfil diferenciado, principalmente dentro da atenção de 

primeiro nível, que requer uma intervenção bastante complexa. Não a 

complexidade tecnológica, mas a inter-relação equipe/comunidade e 

equipe/equipe, da aproximação, do vínculo. A capacitação constante desse 

profissional, por meio de cursos e participação em atividades possibilita a 

potencialização dessa linha de ação. A educação continuada é parte inerente 

prevista pelo PSF. 

Dessas cinco premissas citadas, algumas questões são levantadas. 

Primeiramente, ao se falar de um trabalho de equipe, em que profissionais 

atuam conjuntamente, surge a dificuldade em estabelecer limites do saber de 

cada um e sua respectiva atuação. Qual a especificidade de cada disciplina e 

qual o saber comum, compartilhado entre elas? Onde termina uma prática e 

se inicia outra? 
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A maior dificuldade, no entanto, é compreender e se chegar a um consenso 

de qual é o contorno das especificidades de cada profissão. Campos, 

CHAKOUR e SANTOS (1997) propuseram um modelo que denominaram 

campo de competência e núcleo de competência. 

O campo seria o espaço onde circulam diversos saberes, conhecimentos e 

práticas que são da competência do profissional da saúde em geral, 

independente de sua primeira formação. No núcleo concentrar-se-iam 

especificidades do profissional, exclusivas da sue formação acadêmica ou de 

sua especialidade. 

Esse modo de organização possui a pretensão de auxiliar a equipe na 

atribuição de responsabilidades. A autonomia do profissional também é algo 

valorizado no trabalho de equipe, tendo ele autorização e espaço para exercer 

toda sua capacidade e criatividade no planejamento e execução das 

atividades. 

No entanto, levanta-se a problemática de que a autonomia poderia levar a 

atuações dicotômicas, cada profissional privilegiando uma linha de trabalho, 

distanciando-se, muitas vezes, de planos e metas estabelecidos 

conjuntamente pela equipe. 

CAMPOS (1998) discutiu essa questão, trazendo o conceito de 

autonomia-responsabilidade. Tal conceito acredita que o trabalhador que 

obtém uma permissão mais livre de organização de suas tarefas produz com 

maior prazer e, conseqüentemente, realiza um melhor trabalho. As tarefas, no 

entanto, devem possuir uma certa diretriz organizacional, um certo controle 

institucional para que se possam cumprir metas de funcionamento já 

estabelecidas a priori pela instituição de saúde, garantindo a manutenção dos 

objetivos do planejamento. 

O autor discute ainda que a atuação em equipe num projeto interdisciplinar 

estimula o processo dialógico e interacional dos profissionais, possibilitando 
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uma integração da visão biológica, social e subjetiva nos processos de 

trabalho e uma maior articulação dos profissionais na elaboração de projetos 

de intervenção. 

A premissa da promoção de saúde, privilegiada no PSF, não se caracteriza 

como um instrumento exclusivo deste. Os movimentos para uma atenção 

mais voltada à promoção de saúde ocorrem no âmbito internacional e 

anteriormente ao PSF, já numa tendência mundial de reorientação dos 

modelos assistenciais em saúde. O marco dessa tendência foi a Conferência 

de Alma Ata, URSS, sobre Atenção Primária à Saúde em 1978. Discutiram-se 

ações privilegiando a promoção de saúde e prevenção de doenças com o 

objetivo de se alcançar "saúde para todos no ano 2000", consigna lançada 

pela Assembléia Mundial de Saúde. Na década de 80 e 90, conferências 

voltadas a essa tendência foram realizadas em diversos locais. A Primeira 

Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde foi realizada em Ottawa 

e debatidos temas semelhantes ao da VIII Conferência Nacional de Saúde, 

que também ocorreu em 1986, apontando que a busca por mudanças estava 

sendo geral. Dessa conferência internacional, resultou uma carta onde se 

propôs uma nova conceituação sobre a saúde e algumas condições e 

requisitos para se alcançá-Ia. 

A carta ainda enfatizou a promoção de saúde e questões importantes para 

seu alcance, quais sejam: elaboração de uma política pública saudável; 

criação de ambientes favoráveis à saúde; reforço da participação comunitária; 

favorecimento do desenvolvimento pessoal para que indivíduos tenham maior 

controle sobre sua própria saúde; reorientação dos serviços de saúde para o 

alcance de um futuro diferente. 

A 2a Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde, realizada na 

Austrália em 1988, obteve como resultado final a Declaração de Adelaide, 

enfatizando a necessidade da criação de políticas públicas saudáveis, 

identificando quatro áreas principais para isso: saúde da mulher, alimentação 

e nutrição, tabaco e álcool e condições propícias de saúde. A 3a Conferência 
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Internacional de Promoção de Saúde, realizada em Sundsvall em junho de 

1991, reforçou a quarta proposta da declaração de Adelaide e estendeu a 

discussão, esmiuçando em quatro partes as condições propícias para a 

saúde - considerar as dimensões sociais, políticas, econômicas e reconhecer 

a competência e conhecimento feminino, visto que as mulheres deveriam 

intervir mais nessas dimensões. Em julho de 1997, a 4a Conferência 

Internacional sobre Promoção de Saúde, em Jakarta, vem reforçar ainda mais 

a saúde como direito humano básico e fundamental para o desenvolvimento 

econômico e social, fazendo uma preparação para o próximo século, com 

questões importantes a serem alcançadas no ano 2000, tendo como eixo a 

Carta de Ottawa. Todas essas discussões foram ampliando e valorizando o 

campo da saúde, com tendências ao investimento na qualidade de vida das 

pessoas, ou seja, na promoção e prevenção. 

No Brasil, as discussões políticas sobre o modelo de atenção de primeiro 

nível, enfatizando a promoção à saúde, nessa época, variavam dentro de 

algumas tendências (VASCONCELOS 1999): por um lado a proposta da volta 

do médico de família liberal, trazendo-o para o contexto da atenção de 

primeiro nível, tendo como figura central o papel do médico; outra proposta 

para a saúde, partiu de profissionais com larga experiência em comunidade, 

com intervenções realizadas de forma mais autônoma, independente do 

aparelho estatal, não sendo porém o trabalho valorizado pela sua estereotipia, 

caracterizado como medicina de pobre; e uma terceira proposta, elaborada 

pelos profissionais que estavam diretamente envolvidos com a reforma do 

Sistema de Saúde, que se caracterizou pela multiplicação dos serviços 

básicos de saúde, sendo esta a que se tornou hegemônica e portanto mais 

amplamente implantada nesse momento. No entanto, esses profissionais, 

responsáveis pela ampliação dos serviços de saúde, não possuíam vivência 

comunitária e não tinham preocupações quanto à inadequação da prática 

médica tradicional aos meios populares, havendo então a incorporação de 

serviços preventivos e coletivos dentro de um padrão tecnificado e 
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especializado, sem qualquer capacitação dos profissionais para esta 

transposição. 

A proposta do PSF tenta romper com essa tecnificação num trabalho que 

privilegie maior proximidade com a comunidade, havendo momentos em que 

a equipe faz atuações inserida nesta (visitas, grupos e atividades nas casas, 

praças, ruas, etc.), momentos em que é necessário o encaminhamento para 

outros níveis de atenção à saúde (ambulatórios mais especializados ou 

internações hospitalares) e também momentos onde a comunidade vai até a 

equipe buscar ajuda (consultas, orientações e grupos). Para uma postura 

diferenciada enfatiza-se o vínculo entre a equipe de trabalho e a comunidade 

a se intervir, para que espaços de reconhecimento mútuo possam ser 

construídos. Essa ênfase dada ao serviço está nos princípios vigentes da 

promoção de saúde. 

Pensar num trabalho priorizando a promoção de saúde significa intervir 

diretamente com a própria comunidade, no dia-a-dia da população. Como o 

objetivo do PSF é a promoção de saúde e a qualidade de vida das pessoas 

em seu cotidiano, então a proposta é que essa qualidade seja garantida e 

mantida no próprio ambiente em que vivem e que essas pessoas sejam 

participantes ativas desta manutenção. 

Suas atividades (da promoção de saúde) estariam, então, 

mais voltadas ao coletivo de indivíduos e ao ambiente, 

compreendido num sentido amplo, de ambiente físico, social, 

político, econômico e cultural, através de políticas públicas e 

de ambientes favoráveis ao desenvolvimento da saúde e do 

reforço da capacidade dos indivíduos e das comunidades 

('empowerment') (BUSS et aI. 1998, p. 5). 

o modo como tem se dado a participação popular no decorrer das épocas e a 

importância dela para o fortalecimento da promoção de saúde, levam a 

necessidade da ampliação dessa participação e a aproximação da população 

com a equipe de profissionais. 
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Assim, a questão da participação não deve ser entendida 

como concessão ou normatividade burocrática, mas como pré

requisito institucional e político para a definição da 'saúde que 

queremos'. Não é apenas uma circunstância desejável, mas 

uma condição indispensável para a viabilidade e efetividade 

das polfticas públicas (BUSS et aI. 1998, p. 35). 

A proposta de participação comunitária leva a uma urgência de repensar e 

analisar como vem se estruturando o significado da intervenção na 

comunidade, como vem se dando a inserção da promoção de saúde nesta, 

para que formas eficazes e efetivas de trabalho possam ser elaboradas, 

condizentes com as propostas emergentes dos modelos de assistência à 

saúde. 

VASCONCELOS (1997) realizou uma pesquisa sobre o significado de 

comunidade na promoção da saúde e observou a idéia de participação 

comunitária em quase todas as declarações nacionais e internacionais a 

respeito de saúde e de sua promoção. Também pôde registrar em entrevistas, 

que dependendo da função que a pessoa exerce na sociedade, ela possui 

uma idéia diferente de comunidade. Também há variação da visão, quando 

um indivíduo faz parte ou não desta. A comunidade foi caracterizada de várias 

formas, tais como: conjunto de pessoas que dividem o mesmo espaço; 

ligação residencial; etnia; grupos etários, etc. O autor ainda alerta para o 

modo como são elaboradas e realizadas as intervenções com as 

comunidades, em que a atuação passa por dificuldades e transformações, 

pois a teoria é estática, mas a prática não. Essa pesquisa indica que os 

conceitos de comunidade e participação variam de acordo com a vivência das 

pessoas, mostrando que qualquer intervenção deve ser construída a partir do 

contexto local e não elaborada dentro de teorias pré-fabricadas sobre essas 

questões. 

A questão da participação comunitária e do controle social no Brasil tem suas 

especificidades. 
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Na história do desenvolvimento de nosso País - país colônia com finalidades 

exploratórias de extração de suas riquezas e escravização de seu povo - a 

opressão não permitiu uma experiência larga em participação popular, muito 

menos em movimentos de direito à qualidade de vida. As pessoas não 

possuíam espaços para reivindicação de seus direitos. Esses direitos estavam 

associados ao poder de influência: para se obter acesso a qualquer bem 

social era necessário ter uma relação de apadrinhamento com quem 

estivesse no poder, e então havia a preferência, caso contrário, as portas 

estavam fechadas. Isso influencia até os dias de hoje a sociedade brasileira, 

dificultando o estabelecimento da condição de cidadania (DAMA TIA 1997). 

Apesar da história do País trazer essas dificuldades para as mobilizações 

sociais, VASCONCELOS (1999,2000) abordou os movimentos populares em 

saúde em suas várias formas - crendo na sua viabilidade - através do 

trabalho da Educação Popular. Este método foi originalmente pensado por 

Paulo Freire através da pedagogia da libertação, e suas propostas de 

intervenção são provenientes de construções conjuntas entre os profissionais 

de saúde e a comunidade. O autor refere ainda que os movimentos sociais 

vêm sofrendo diversas modificações desde a ditadura militar, época em que 

muitos dos profissionais que trabalhavam nessa linha foram obrigados a se 

calar, evitando manifestações populares contraditórias ao Sistema. Com a 

vinda da democracia, maior acesso às leis e a participação formal em 

instâncias políticas (como os conselhos de saúde), houve uma diminuição dos 

movimentos de base e um aumento de movimentos mais amplos, em que a 

sociedade civil passou a participar mais ativamente nas questões políticas da 

sociedade e do Estado. Os movimentos populares têm se tornado mais 

organizados e conseqüentemente mais burocratizados o que causa a sensação 

de declínio da participação comunitária. VASCONCELOS (2000) atentou para a 

necessidade de se compreenderem as peculiaridades dessas mudanças que 

vêm ocorrendo para que seja possível estabelecer suas possibilidades e 

limites. Segundo ele, não necessariamente estão acabando as participações 
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populares, mas sim está havendo uma reorientação das formas de 

participação, com uma configuração diferente das épocas anteriores. 

Respaldado constitucionalmente, o controle social deve ser incentivado pelos 

profissionais. A maneira legal de ser exercido é através dos conselhos de 

saúde, onde a população tem acesso às informações do que está ocorrendo e 

como estão funcionando os planejamentos em saúde e a intervenção local 

(BARROS 1994). Os conselhos de saúde são órgãos ou instâncias colegiadas 

de caráter permanente e deliberativo. Sua composição é tripartite e paritária, 

isto é, compostos por conselheiros em três níveis: 25% de trabalhadores de 

saúde, 25% de prestadores de serviços (público e privado) e 50% de usuários, 

escolhidos por membros de sua classe com direito a voz e voto. Além disso, as 

reuniões do conselho são abertas para toda a população com direito a voz 

(BRASIUMS 1992). 

Na XI Conferência Nacional de Saúde ocorrida em dezembro de 2000, o 

principal tema debatido foi a efetivação do SUS através do controle social. Com 

vários grupos de estudo, refletiram-se estratégias potencializadoras de 

ampliação da participação da comunidade nas questões da saúde, 

principalmente por meio do exercício do controle social, promovendo acesso, 

qualidade e humanização na atenção à saúde. Nas avaliações da conferência, 

foi consensual o avanço do controle social no País, principalmente através dos 

conselhos de saúde, que estão funcionando em muitos municípios (BRASIUMS 

2000). 

Nessa perspectiva de promoção de saúde e participação comunitária como 

promotores de um PSF estratégico para o SUS, toma-se de fundamental 

importância trazer as vozes da comunidade para esse processo de 

implantação. 
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3 OBJETIVOS 

Identificar as razões que levaram uma parcela dos idosos a não se 

vacinarem contra influenza no município de Santa Maria de Jetibá-ES. 

Identificar nessa população fatores que predispõem, fatores que 

possibilitam e fatores que reforçam a procura pela vacinação, de acordo 

com o Modelo PRECEDE (GREEN e coL). 
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4 METODOLOGIA 

4.1 LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

o loeus da pesquisa foi o município de Santa Maria de Jetibá, que 

localiza-se na região Central Serrana do Estado do Espírito Santo, a 80 km 

de Vitória, capital do Estado. Seus limites são: ao Norte - Itarana e Santa 

Teresa, ao Sul - Domingos Martins, ao Leste - Santa Leopoldina e à Oeste -

Afonso Cláudio (ANEXO 2). 

Segundo HUGUININ e DELBONI (2004), em relação aos aspectos culturais, 

a maioria da população rural do município ainda mantém viva a língua 

pomerana como forma de comunicação verbal. Este fato pode ser notado 

também em conversas nas quais os mais velhos utilizam a língua pomerana 

em seus diálogos. Entre os jovens e crianças, este costume está se 

perdendo, devido aos processos de aculturação e de não valorização desse 

importante traço cultural. 

Os serviços sociais, especificamente aqueles relacionados à assistência à 

saúde, até a emancipação do Município, em 1988, eram muito deficiente. 

Havia apenas um posto de saúde na sede e todo o atendimento hospitalar 

era realizado nos municípios de Santa Leopoldina, Santa Teresa e Vitória. 

Em 1991, foi inaugurado Hospital Concórdia, administrado pela Fundação 

Concórdia, uma entidade particular filantrópica (HUGUININ e DELBONI, 

2004). 

Hoje o município possui um amplo Sistema de Saúde que funciona dentro do 

modelo de Gestão Plena, isto é, os recursos são repassados pelo Governo 

Federal ao Fundo Municipal de Saúde e o próprio Município administra os 

gastos e presta contas. 

Este Sistema facilita o atendimento, pois permite uma melhor aplicação dos 

recursos na ampliação da estrutura de atendimento e no desenvolvimento de 
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programas educativos e de prevenção de doenças. Além disso, o município 

conta com alguns programas, como: PSF, com quatro equipes de médicos e 

enfermeiros que atendem em seis comunidades, atingindo 38,42% da 

população; Agentes Comunitários de Saúde; Programa de atendimento à 

pessoa idosa, com sete grupos na Sede e no interior; Programas de 

Vacinação e Programa de Vigilância Epidemiológica (HUGUININ e 

DELBONI, 2004). 

Os atendimentos hospitalares são feitos no Hospital Concórdia, através de 

convênio de parceria que prevê o repasse mensal de recursos da Prefeitura 

ao hospital. Além do atendimento no Município, há também o serviço de 

encaminhamento a especialistas em Vitória, com transporte diário de 

pacientes e atendimentos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da 

Micro-Região Sudeste Serrana-C/S Pedra Azul. 

4.2 INSTRUMENTOS DE PESQUISA E AMOSTRA 

A investigação foi realizada no período de abril a setembro de 2004. Para a 

coleta de informações foi utilizado um roteiro de entrevista (ANEXO 3) com 

11 perguntas abertas e fechadas, que foi constituído e baseado no modelo 

PRECEDE. 

A população amostrai foi de 220 idosos com base no universo dos idosos 

não vacinados na região Centro-sede e distrito de Posmosser. Houve 

recusas à entrevista, por parte dos idosos incluídos na amostra. Finalmente, 

foram entrevistados 40 idosos, subdivididos em dois grupos: 16 roteiros de 

entrevista aplicados aos moradores de Possmoser pelos responsáveis do 

PSF, e 24 roteiros de entrevista aplicados aos moradores do centro-sede do 

município pelos Agentes Comunitários de Saúde. A rotina destes 

profissionais não parou por causa da pesquisa realizada, eles se 

encaminhavam aos domicílios para realizar o seu trabalho e, 

concomitantemente, coletaram os dados necessários. 
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A aplicação do roteiro de entrevista foi realizada mediante a explicação aos 

idosos pelos profissionais do que se tratava a investigação e a importância 

científica da contribuição de cada um, no entanto, as barreiras culturais 

foram imensas, sendo que a ajuda dos agentes e dos profissionais do PSF 

foi relevante para a realização e a concretização da pesquisa nessa região. 

o treinamento foi ministrado, inicialmente, através de uma palestra no 

Centro de Vivência do município, porém eles demonstraram pouco 

conhecimento na realização de atividades de aplicação de formulários. A 

coordenadora do Serviço decidiu, diante da situação, assumir pessoalmente 

a orientação dos Agentes Comunitários desenvolvendo assim atividades de 

orientação e acompanhamento do processo. 

o pré-teste foi realizado na UBS do município e apenas 09 idosos aceitaram 

a se submeter ao pré-teste. Quando se falava em vacina eles ficavam muito 

reticentes. 

4.3 MÉTODO BASEADO NO MODELO PRECEDE 

o modelo PRECEDE foi proposto por GREEN e colaboradores (1980). É um 

acróstico para causas que predispõem, reforçam e que possibilitam o 

diagnóstico educativo e avaliação sendo utilizado no desenvolvimento de 

programas educativos na área de saúde. É diagnóstico comportamental. 

Estabelece critérios objetivos para o sistema de saúde e seleciona alvos 

comportamentais prioritários para a educação em saúde. 

Optou-se por este modelo por considerarmos que a não adesão por uma 

parcela dos idosos ao Programa de Vacinação no ano de 2003 é, em 

princípio, uma questão comporta mental. 

No outro extremo, os fatores relacionados à administração do Programa pelo 

Sistema de Saúde local foram considerados apenas nos aspectos que 

possibilitam o acesso à vacina: disponibilidade, acessibilidade e 

encaminhamentos. 
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4.3.1 Problema Específico 

Parcela significativa da população idosa do município de Santa Maria de 

Jetibá-ES não recebeu vacinação contra gripe. O problema deverá dar 

origem aos objetivos do programa educacional. 

4.3.2 Aplicação do Modelo e Definição dos Alvos Comportamentais 

Foram necessárias informações demográficas, sócio-culturais e 

bibliográficas, relacionados ao tema específico e também dados 

epidemiológicos relacionados ao problema para investigar a problemática 

estabelecida, além de estar respondendo aos objetivos propostos. Com 

vistas a ampliar a perspectiva a respeito da experiência local, foram 

comparados os dados coletados com dados de outros municípios. 

Apenas como ilustração, foram feitas algumas observações que podem 

influenciar o comportamento da população idosa, em relação ao Programa: 

• Pode ocorrer que os usuários e o pessoal da saúde percebam o tema 

"vacinação do idoso" de modo diverso. Portanto, é importante levar em 

consideração as variações de percepção comunitária. 

• A imagem que os idosos têm do Sistema de Saúde local pode influenciar 

a resposta comunitária ao Programa. 

• É pouco provável que o programa de vacinação tenha êxito se não 

contar com o apoio e a participação da comunidade. Isto diz respeito aos 

valores que as pessoas idosas e a comunidade em geral atribuem a uma 

campanha de vacinação contra a gripe. 

A questão é: quais são os fatores comportamentais que levam a população 

idosa a negar-se a procurar a vacinação contra a gripe? 
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4.3.3 Definição do Problema - Diagnóstico Comportamental 

Foram considerados os seguintes fatores ou diretrizes eventualmente 

responsáveis pelo problema: 

• Fatores não comporlamentais 

Influenciam os comportamentos de saúde previamente definidos e que 

exigem o desenvolvimento de outras estratégias que não apenas as de 

educação em saúde: fatores que possibilitam - nível sócio-econômico 

(disponibilidade), isolamento ambiental (acessibilidade), problemas de 

locomoção (acessibilidade); e fatores que reforçam, como o rompimento ou 

isolamento familiar. 

• Fatores comporlamentais: o modelo PRECEDE 

Segundo o modelo adotado, os alvos comportamentais prioritários 

identificados devem estar sujeitos a uma análise mais ampla. São 

considerados três grandes grupos de fatores: 

fatores que predispõem: atitudes, crenças, valores e percepção; 

fatores que possibilitam: disponibilidade, acessibilidade e 

encaminhamentos; 

fatores que reforçam: o apoio da família, amigos e provedores da saúde. 

A Figura 16 mostra as relações entre os fatores considerados no diagnóstico 

educacional: problemas de saúde e forças comportamentais a serem 

consideradas no plano de educação em saúde. 

Deve-se dar atenção prioritária à seleção dos fatores que predispõem: 

conhecimentos e crenças em saúde e especificamente quanto ao 

Programa de vacinação da população idosa; 
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percepção das atitudes e comportamentos dos provedores, pelos idosos; 

utilização dos serviços existentes; 

reconhecimento, como cidadão, do significado da campanha de 

vacinação na comunidade. 

Componentes de 
educação em saúde 
no Programa de 
vacinação do idoso 

Figura 16 - Modelo PRECEDE 
Fonte: GREEN e col. (1980). 

Fatores que predispõem: 
- atitudes 
- crenças 
- valores 
- percepção 

Fatores que possibilitam: 
(pelo Sistema de Saúde) 
- disponibilidade 
- acessibilidade 
- encaminhamentos 

Fatores que reforçam: 
- apoio da família, 

amigos, comunidade e 
provedores de saúde 

Fatores 
comportamentais 

Aceitação 
da vacina? 

Fatores não 
comportamentais 

• Critérios objetivos para o sistema de saúde e seleção de alvos 

comporlamentais prioritários para a educação em saúde: 

evidências de que a mudança comportamental fará diferença na redução 

dos problemas de saúde; 

evidências de que o comportamento é passível de mudança voluntária 

(aplicação dos princípios de promoção da saúde). 
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Portanto, o produto da aplicação do modelo PRECEDE foi o diagnóstico 

comportamental da população idosa em relação ao Programa de vacinação 

contra a gripe do ano de 2003, realizado no município de Santa Maria de 

Jetibá, localizado no Estado do Espírito Santo, especificamente quanto à 

recusa da vacinação contra a gripe. 

Esperou-se com esse diagnóstico subsidiar programas de educação em 

saúde para a população idosa residente na Região, a serem desenvolvidos 

pelo Sistema de Saúde, especificamente no que se refere à educação para a 

adesão à campanha de vacinação do idoso. 

4.4 PROCEDIMENTOS ÉTICOS E LEGAIS 

A observação dos princípios éticos na pesquisa implica, segundo Leopardi 

(2001), na ponderação entre riscos e benefícios, tanto atuais quanto 

potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de 

benefícios e o mínimo de danos e riscos. 

Preocupou-se, na realização desta pesquisa, com as seguintes questões: 

• Contou-se com um termo de consentimento (ANEXO 4); 

• O esclarecimento junto aos sujeitos incluiu dois aspectos importantes: 

a justificativa, os objetivos e os procedimentos que foram utilizados na 

pesquisa; 

a garantia do sigilo que assegurou a privacidade dos sujeitos quanto aos 

dados confidenciais envolvidos na pesquisa. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 40 entrevistados, 60% eram moradores do Centro-Sede e 40% do 

distrito em Possmoser, havendo igual número de homens e mulheres. Com 

relação à idade, predominou a faixa etária de 60-69 anos, com 75% (Figura 

17). A amostra se caracteriza como de baixa escolaridade, com 60% de 

analfabetos (Figura 18). 

5% 

[060-69 anos . 70-79 anos D80-8~ J 

Figura 17 - Distribuição dos sujeitos segundo a faixa etária 

5% 

35"10 

~Analfabeto • Ensino Fundamental Incompleto O Não respondeu I 

Figura 18 - Distribuição dos sujeitos segundo a escolaridade 

Já foram promovidas seis campanhas de vacinação contra gripe no Espírito 

Santo, entretanto, 60% responderam que não tomaram a vacina em 

campanhas anteriores (Figura 19). Quando indagamos sobre os motivos que 

não se vacinaram em 2004, observou-se que várias justificativas foram 
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apresentadas, no entanto, as que mais se destacaram foram: medo de 

morrer (25%), seguido de que quando tomou a vacina teve gripe forte (15%), 

medo e não acredita na vacina (12,5%) (Figura 20). 

2,5% 

I D Sim • Não D Não respondeu] 

Figura 19 - Tomou a vacina em outras campanhas 

Medo de morrer 25% 
~------~------~------~------~------~ 

Após a vacina f icou doente 

Estava fazendo radioterapia 

Se sentiu mal 

Na<> adianta tomar a vacina 5% 

Teve gripe 15% 
~------~------~------~ 

Conselho médico 

Nunca ficou gripado 

A vacina causava algum problema 

Não respondeu 

Poderia gripar 

Não é necessário 

Porque não quis 

Medo e não acredita na vacina 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 

Figura 20 - Motivos para não ter tomado a vacina em 2004 
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Em pesquisa realizada por VILARINO (2002), realizada no Rio Grande do 

Sul, destaca-se que em relação aos dados das entrevistas realizadas com 

30 idosos, além de uma enquête realizada com um universo de 138 idosos, 

obteve-se os seguintes resultados: 82 (59%) aderiram à prática da 

vacinação e 56 (41%) se recusaram a aderir a essa prática. Os dados não 

são tão alarmantes quanto os ocorridos na presente pesquisa, no entanto, 

deve-se considerar que o universo amostrai citado é maior do que os dados 

expostos da população de Santa Maria de Jetibá. 

Mediante estas considerações, VILARINO (2002) evidenciou entre os idosos 

que tomaram a vacina e mesmo entre os que não quiseram tomá-Ia, um 

certo descrédito pela mesma, apresentando a fala de duas entrevistadas: "Já 

tomei quatro vezes, mas sempre que tomo a vacina, me dá gripe pior, dura 

meses. Não vou tomar mais, passo muito maL." , ou, "Tomei a primeira vez 

e tive uma gripe pavorosa ... Não tomei mais ... pra mim não foi bom" (p. 48). 

Para reforçar essas afirmações, também encontramos no estudo da autora 

supracitada informações sobre a campanha de 2001, também no Rio 

Grande do Sul, que, dentre os 108 que participaram, 51 dos que 

responderam negativamente à enquete apresentaram uma freqüência 

significativa (10 respostas) de recusa à vacina contra influenza, porque, após 

tomarem a vacina, tiveram gripe, seguida de 4 idosos que não acreditam no 

efeito da vacina. 

Além disso, no nosso estudo, podem ser observadas novamente na Figura 

20, além dos destaques já mencionados, respostas que assemelham as 

citadas por VILARINO (2002), ou seja, dos 40 (quarenta) sujeitos 

entrevistados, 2 (dois) (5%) responderam que um dos motivos por não ter se 

vacinado em 2004, foi porque não adiantava tomar a vacina. Sobre esta 

situação, VILARINO (2002) apresenta três falas: " ... no ano anterior tomaram 

a vacina e mesmo assim apresentaram gripe ... " (p. 32); " ... que ficaram 

sabendo de pessoas que tomaram a vacina e tiveram uma reação forte" ... " 
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(p. 32); "Não quis fazer, uns dizem que é bom, outros dizem que não é. Eu 

tenho gente da família que tomou a vacina e se gripou ... " (p. 50). 

Percebe-se que as grandes barreiras enfrentadas pelos profissionais de 

saúde têm sido o medo das pessoas de se vacinarem e a confusão entre 

gripe e doenças com sintomas semelhantes, raízes dos comentários de que 

a vacina não funciona. E THUMÉ (2000, p. 21), em outro estudo realizado 

em Porto Alegre, no ano de 2001 , acrescenta que "os boatos de que a 

vacina enfraquece em vez de proteger espalharam-se entre a comunidade e 

estão fazendo com que as pessoas não queiram vacinar". 

Quando perguntamos se o idoso sabia para que servia a vacina, 90% 

responderam que sim (Figura 21), mas ao explicarem para que serve, 

apenas 67,5% informaram que é para não gripar e evitar doenças 

respiratórias, como gripe, tosse e pneumonia; 12,5% não responderam; 5% 

para adquirir gripe; e igualmente com 2,5% para homens e mulheres, "serve 

para crianças e para não adoecer" (Figura 22). 

[O ~ao o Nao respondeu I 

'1 
2,50% 

Figura 21 - Sabe para que serve a vacina? 



É para adquirir gripe 

É para n1io adoecer 

I É para n1io gripar e evitar doenças respiratórias 
(pneumonia) 

Serve para crianças 

N1io respondeu 

0,00% 10,00% 20,00% 30 ,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 

Figura 22 - Explicação para que serve a vacina pelos sujeitos da pesquisa 
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Observa-se que, mesmo sabendo da importância da vacina, a maioria dos 

idosos (60%) não se vacinou nas campanhas anteriores, incluindo 2004. 

Conforme já destacado, a predominância de alguns eventos que ocorreram 

na família, vizinhos e amigos prevaleceu no momento da decisão de tomar 

ou não a vacina, pois pode ter ocorrido que alguns que receberam a vacina 

adquiriu gripe forte ou se sentiu mal após a aplicação da vacina, 

estabelecendo-se uma visão negativa em relação à eficácia da vacina, 

fazendo com que não participassem de nenhuma campanha até o momento. 

A partir desses resultados, pode-se afirmar que houve referência para os 

idosos a prevenção das complicações da gripe e sua principal decorrência, a 

pneumonia, conforme percentagem apresentada de 67,5%. No entanto, a 

preocupação é com o grande número de idosos que ainda não se 

vacinaram. Esse fato pode estar acontecendo em decorrência da forma 

como as informações foram transmitidas pelos profissionais de saúde, nos 

fazendo questionar se estão contemplando a tarefa de conscientização dos 

idosos para a vacinação. 
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Na questão nO 9 destacam-se três subdivisões: fatores que predispõem, os 

fatores que possibilitam e os fatores que reforçam, baseados no método 

PRECEDE de GREEN e cal. (1980). No entanto, como podem ser 

observados nas Figuras 23, 24 e 25, apenas os fatores que predispõem 

tiveram respostas, sendo os outros fatores não respondidos pela maioria dos 

sujeitos entrevistados. 

Dentre os fatores que predispõem, destacaram-se: achava que não era 

necessário tomar a vacina (62,5%); não sabia para que servia a vacina 

(45%); as pessoas dizem que não adianta tomar a vacina contra a gripe 

(40%); não acredito na vacina (30%) e quando tomou a vacina, sentiu-se 

mal, ficou gripado (25%)3 (Figura 23). 

Não acrecit.a na vacina 

Não torrou porque é ciabético, hipertenso ou teve 
derrame 

k. pessoas mais novas devem torrar a vacina 

Pode provocar algwn problema 

Não é necessáio torrar a vacina 

Não adianta torrar a vacina 

Sentiu-se mal, ficou gripado 

O,OOO!O 10,000/020,000/0 3O,OOO!o 4O,OOO!o SO,OOO!o 6O,OOO!o 70,OOO!o 

Figura 23 - Motivos para não tomar a vacina - Fatores que predispõem 

3 Os percentuais relativos a cada fator foram calculados a partir das variáveis respondidas, 
sendo que cada respondente marcou mais de uma variável, não sendo totalizado em 100% 
e sim pela percentagem de escolha de cada variável. 
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Dentre os fatores que possibilitam, 97,5% não indicaram nenhum fator que 

dificultasse receber a vacina. Apenas 2,5% afirmaram que o transporte até o 

posto é difícil, ou seja, uma questão de acessibilidade (Figura 24). Dentre os 

fatores que reforçam, 87,5% não responderam, enquanto 7,5% salientaram 

que sua família não queria que tomasse a vacina e com 2,5% para cada 

grupo de homens e mulheres, o atendimento no posto é muito demorado e a 

vacina é muito dolorida ou causa desconforto (Figura 25). 

Percebe-se que a questão da conscientização, ou seja, práticas educativas 

em saúde, devem ser consideradas. Os idosos necessitam ser 

conscientizados, com o intuito de desmistificar algumas questões sobre a 

eficácia da vacina contra a influenza, para que os 60% que ainda não 

tomaram a vacina possam estar se prevenindo contra este mal. O que se 

observa é que mesmo com este alto índice, também a maioria sabe do bem 

que a vacina faz, no entanto, presumivelmente em decorrência de certos 

mitos que rodeiam o assunto os idosos não aderiram à prática ao que, na 

teoria, eles já sabem que é importante. 

2,50% 

97,50% 

[CJ Não respondeu • T rasnporte até o posto é difícil I 

Figura 24 - Motivos para não tomar a vacina - Fatores que possibilitam 



87,50% 

[] Não respondeu 
• Sua famflia nao Queria Que tomasse a vacina 
D O atendimento no posto é muito demorado 
DA vacina é muito dolorida/causa desconforto 

Figura 25 - Motivos para não tomar a vacina - Fatores que reforçam 
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Ainda VILARINO (2002), no estudo citado, destaca que as práticas 

educativas em saúde, freqüentemente, têm se constituído num momento 

específico das práticas de promoção da saúde, atribuindo aos indivíduos à 

responsabilidade pelo seu processo saúde-doença, cuja gravidade variará 

em função do maior ou menor nível de educação, isto é, segundo sua 

capacidade de prevenir males por meio de comportamentos e hábitos de 

higiene. 

Compartilhando da idéia de que os programas de educação em saúde estão 

comprometidos, em sua estratégia de ação, com o exercício da cidadania, 

encontramos as considerações de Dilly e Jesus (1995, p. 107) em relação a 

esse novo olhar que as práticas educativas em saúde assumiram. Dizem 

elas: 

[ ... ] chegamos à conclusão de que, para conquistar as condições 

necessárias à manutenção, promoção, prevenção e recuperação 

da saúde, se deve exercitar a cidadania, se fazer presente nos 

momentos das decisões que nos afetam direta ou indiretamente, 

opinar, questionar, reivindicar. Enfim, é preciso o conhecimento e 

o exerclcio dos direitos e deveres do cidadão [ .. .]. 
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6 CONCLUSÕeS 

De acordo com o que nos propusemos realizar, apoiada na literatura 

disponível e tendo em vista os resultados obtidos através da pesquisa de 

campo, concluímos: 

1. Os objetivos propostos foram respondidos apenas com uma população 

amostrai de 40 (quarenta) idosos, no entanto, a margem a ser atendida, 

inicialmente, era de 220 sujeitos, não alcançada no decorrer da pesquisa 

por recusa dos idosos a serem entrevistados. 

2. Dentre as razões para que os sujeitos entrevistados não tomassem a 

vacina antigripal em campanhas anteriores, destacaram-se: medo de 

morrer (25%), seguido de que quando tomou a vacina teve gripe forte 

(15%), medo e não acredita na vacina (12,5%), não adianta tomar a 

vacina (5%). 

3. Em relação aos conhecimentos que os idosos possuem a respeito da 

vacina contra influenza, 90% responderam que sabem da importância de 

estar se vacinando, no entanto, mesmo sabendo desta importância, a 

maioria dos idosos (60%) não se vacinou nas campanhas anteriores, 

incluindo 2004. A predominância de alguns eventos que ocorreram na 

família, vizinhos e amigos prevaleceu no momento da decisão de tomar 

ou não a vacina, pois pode ter ocorrido que alguns que receberam a 

vacina adquiriu gripe forte ou se sentiu mal após a aplicação da vacina, 

estabelecendo-se uma visão negativa em relação à eficácia da vacina, 

fazendo com que não participassem de nenhuma campanha até o 

momento. 

4. Sobre os fatores que predispõem, fatores que possibilitam e fatores que 

reforçam a procura de vacinação, de acordo com o Modelo PRECEDE, 

observou-se que: 
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dentre os fatores que predispõem, destacaram-se: achava que não era 

necessário tomar a vacina (62,5%); não sabia para que servia a vacina 

(45%); as pessoas dizem que não adianta tomar a vacina contra a gripe 

(40%); não acredito na vacina (30%) e quando tomou a vacina, sentiu-se 

mal, ficou gripado (25%); 

dentre os fatores que possibilitam, 97,5% não indicaram nenhum fator 

que dificultasse receber a vacina. Apenas 2,5% afirmaram que o 

transporte até o posto é difícil, ou seja, uma questão de acessibilidade; 

dentre os fatores que reforçam, 87,5% não responderam, enquanto 7,5% 

salientaram que sua família não queria que tomasse a vacina e com 

2,5% cada, o atendimento no posto é muito demorado e a vacina é muito 

dolorida ou causa desconforto. 

5. Percebe-se que a questão da conscientização, ou seja, práticas 

educativas em saúde, devem ser consideradas. Os idosos necessitam 

ser conscientizados, com o intuito de desmistificar algumas questões 

sobre a eficácia da vacina contra a influenza, para que os 60% que ainda 

não tomaram a vacina possam estar se prevenindo contra este mal. O 

que se observa é que mesmo com este alto índice, também a maioria 

sabe do bem que a vacina faz, no entanto, em decorrência de certos 

mitos que rodeiam o assunto os idosos não aderiram na prática o que na 

teoria eles já sabem que é importante. 

6. Houve referência dos idosos para a prevenção das complicações da 

gripe e sua principal decorrência, a pneumonia. No entanto, a 

preocupação é com o grande número de idosos que ainda não se 

vacinaram. Pode-se supor que esse fato pode estar acontecendo em 

decorrência da forma como as informações são transmitidas pelos 

profissionais de saúde, nos fazendo questionar se estão contemplando a 

tarefa de conscientização dos idosos para a vacinação. 
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7. Percebe-se que as grandes barreiras enfrentadas pelos profissionais de 

saúde têm sido o medo das pessoas de se vacinarem e a confusão entre 

gripe e doenças com sintomas semelhantes, raízes dos comentários de 

que a vacina não funciona. Para a resolução desta problemática 

acreditamos que deva acontecer um replanejamento das medidas da 

Secretarias Estadual e Municipal de Saúde para a orientação dos idosos 

sobre a vacina antigripal, medidas estas que são elencadas: 

Material de divulgação claro e objetivo, na língua desta população, para 

mostrar a importância da vacina antigripal; 

Revisão dos programas de Capacitação, treinamento e formação dos 

agentes comunitários de saúde que lidam com esta população, 

adequando mais os conteúdos da educação em saúde às suas 

características culturais; 

Promover depoimentos de idosos que se vacinaram para serem 

mostrados na programação local, visando também à conscientização e 

desmistificação em relação à vacina antigripal. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 
SUGESTÃO DA COORDENADORA ESTADUAL DA 

CAMPANHA PARA ATUAÇÃO NO MUNiCíPIO DE SANTA 
MARIA DE JETIBÁ 

----- Original Message -----
From: Secretaria da Saude <imunopreveniveis@saude.es.gov.br> 
To: <dahan.vix@terra.com.br> 
Cc: <@mail.es.gov.br> 
Sent: Wednesday, October 01, 20032:14 PM 
Subject: CAMPANHAS DO IDOSO NO E.SANTO 

> 
> 
> VITORIA, 30 DE SETEMBRO DE 2003. 
> 
> PREZADO GLAUCO, 
> 
> TUDO BEM? ESTIVE CONVERSANDO COM A DRA. MARTA 
CASAGRANDE(COORDENADORAESTA= 
> DUAL DE IMUNIZACOES DO E.SANTO) SOBRE O SEU TRABALHO E 
CHEGAMOS A CONCLUSAO= 
> QUE O MAIS INTERESSANTE PARA VOCE SERIA INVESTIGAR O 
MUNICIPIO DE SANTA MA= 
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> RIA DE JETIBA. NOS UL TIMOS 2 ANOS, ESSE MUNICIPIO FOI O ULTIMO 
A ATINGIRA = 
> META. POR QUE? E ALEM DISSO, SEUS RESULTADOS NOS 2 UL TIMOS 
ANOS CAIRAM EM R= 
> ELACAO A 2000 E 2001. ESPERAMOS QUE DE TUDO CERTO PARA VOCE. 
QUALQUER PROBL= 
> EMA QUE ESTIVER AO NOSSO ALCANCE, ESTAMOS AS ORDENS.EM 
ANEXO, A PLANILHA DA= 
> SERIE HISTORICA DE TODAS AS CAMPANHAS E TODOS OS 
MUNICIPIOS (ME LEMBREI QUE FIZ NO EXCELL, A=CD POSSO ENVIAR 
NORMALMENTE). 
> 
> ABRAÇOS, 
> 
> Dr a RITA TEIXEIRA 
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Santa Maria de Jetibá - ES 

Resultados do universo 

Pessoas residentes 

Homens residentes 

Mulheres residentes 

Pessoas residentes - área urbana 

Pessoas residentes - área rural 

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade 

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - alfabetizada 

Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - taxa de 
alfa betização 

Pessoas residentes - O a 4 anos de Idade 

Pessoas residentes - 5 a 9 anos de idade 

Pessoas residentes - 10 a 19 anos de idade 

Pessoas residentes - 20 a 29 anos de idade 

Pessoas residentes - 30 a 39 anos de idade 

Pessoas residentes - 40 a 49 anos de idade 

Pessoas residentes - 50 a 59 anos de idade 
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-
14.684 habitantes 

-
5.102 habitantes 

22.831 habitantes 

-
85,00 habitantes 

-
2.999 habitantes 

-
5.227 habitantes 

-
3.041 habitantes 

-



Pessoas residentes - 60 anos ou mais de idade 

Domicílios particulares permanentes 

Domicílios particulares permanentes - forma de abastecimento 
de água - rede geral 

Domicílios particulares permanentes - forma de abastecimento 
de água - poço ou nascente 

Domicílios particulares permanentes - forma de abastecimento 
de água - outras formas 

Domicílios particulares permanentes - com banheiro ou sanitário 

Domicílios particulares permanentes - com banheiro ou sanitário 
- esgotamento sanitário - rede geral 

Domicílios particulares permanentes - sem banheiro ou sanitáno 

Domicílios particulares permanentes - destino de lixo - coletados 

Domicílios particulares permanentes - destino de lixo - outro 
destino 
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2.168 habitantes 

-
1.785 domicílios 

153 domicílios 

680 domicílios 

-
2.609 domicílios 



ANEXO 3 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1) Iniciais do nome: ___ _ 

2) Distrito onde reside: ______________ _ 

3) Sexo: [ ] M [ ] F 4) Idade: ___ anos 
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5) Escolaridade: __________ [ ] completo [ ] incompleto 

6) O(a) senhor(a) tomou a vacina em outras campanhas? 

[ ] Sim [ ] Não [ ] não se lembra ou não sabe 

7) Por que o(a) senhor(a) não tomou a vacina contra gripe em 2003? 

8) O(a) senhor(a) sabe para que servem as vacinas? 

[ ] Sim [ ] Não 

9) (Em caso positivo): O(a) senhor(a) poderia explicar para que servem as 

vacinas? (anotar a resposta no verso) 

10) O(a) senhor(a) afirmou que não tomou a vacina contra gripe na 
campanha de 2004 porque ... (sintetizar os motivos apresentados no item 8). 
O(a) senhor(a) se lembra se houve outros motivos para não tomar a vacina? 
Vou dizer algumas coisas que podem ter dificultado tomar a vacina. Por 
favor, me diga se alguma delas atrapalhou ou não. 

10.1 Fatores que predispõem: 

] Quando tomou a vacina em outra campanha sentiu-se mal, ficou gripado 

[ ] As pessoas dizem que não adianta tomar a vacina contra gripe 

[ ] Não sabia para que servia a vacina 

] Achava que não era necessário tomar a vacina 

] Achava que a vacina poderia provocar algum problema 

[ ] Pensava que só as pessoas mais novas deveriam tomar a vacina 

[ ] Não tomei pq sou diabético, hipertenso, tive derrame ... 

[ ] Não acredito na vacina 



10.2 Fatores que possibilitam: 

] O posto de vacinação ficava muito longe de casa 

] Não podia ir ao posto de vacinação no horário de funcionamento 

] Não havia vacina suficiente no posto 

] O transporte até o posto é difícil 

10.3 Fatores que reforçam: 

] Sua família não queria que tomasse a vacina 

] As pessoas do posto não atendem bem as pessoas 

] O atendimento no posto é muito demorado 

] A vacina é muito dolorida/causa desconforto 
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ANEXO 4 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS 

IDOSOS 

Prezado (a) Sr. (a) _________________ _ 

Estou realizando um estudo com o objetivo de aperfeiçoar um roteiro 
de entrevista a ser utilizado por serviços de saúde junto a idosos. Através 
desse questionário será possível avaliar o motivo pelo qual os idosos não se 
submeteram a vacinação antigripal no ano de 2003 e conseqüentemente 
identificar suas dificuldades, colaborando para a realização de programas de 
atenção a essa população. Para que esse questionário venha realmente a 
informar os fatores comportamentais e não comportamentais da não 
vacinação dos idosos, deverá ser testado e sofrer alguns ajustes. 

Como parte deste teste ele deverá ser aplicado a idosos residentes no 
Município de Santa Maria de Jetibá, abordando todo o universo de idosos 
não vacinados dessa região. O (a) Sr. (a) foi selecionado por se enquadrar 
dentro deste universo que é o foco de interesse para nossa pesquisa. 
Será realizada entrevista única e individual com duração aproximada de 30 
minutos em seu próprio domicílio. Ao evitar seu deslocamento, busco sua 
maior comodidade e o melhor aproveitamento possível do seu tempo. A 
partir dessa entrevista o (a) Sr. (a) e/ou seus familiares poderão fazer 
perguntas e solicitar orientação quanto as campanhas realizadas pelo 
Ministério da Saúde e quanto a importância da vacinação na prevenção de 
doenças do sistema respiratório. 
Esclareço que as visitas são inteiramente gratuitas. 

Pretendo divulgar os resultados obtidos em publicações e eventos, 
sem no entanto citar o nome daqueles que forneceram as informações. 

Sua recusa ou desistência a qualquer momento em participar do 
estudo não implica de forma alguma, em prejuízo ou algum tipo de ônus 
para sua pessoa. 

Agradeço antecipadamente sua valiosa colaboração e coloco-me a 
disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Caso o (a) Sr.(a) decida participar, solicito assinar o presente termo. 

Cliente 
ou ____________________ __ 

Responsável 

Pesquisador responsável 
Glauco Dahan de Almeida 

Fisioterapeuta 
Aluno de Pós-graduação pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade 

de São Paulo. Tel: (27) 9257-6191. 




