Comunicado dos Serviços de Saúde, 11 de Dezembro de 2018

Serviços de Saúde iniciam administração gratuita da vacina
anti-gripal para todos os residentes de Macau – Situação do primeiro
dia de vacinação
Com o intuito de fortalecer a barreira imunológica nas comunidades, para uma
maior protecção da saúde, os Serviços de Saúde iniciaram, esta terça-feira (dia 11 de
Dezembro), a administração gratuita da vacina anti-gripal para todos os residentes de
Macau com idade igual ou supeiror a 6 meses. No primeiro dia de vacinação, mais de
800 residentes de Macau foram submetidos à administração da vacina, sendo a
situação de vacinação considerada satisfatória. Até às 17h00 do dia 11 de Dezembro,
foram vacinadas 107.132 pessoas, um aumento de cerca de 87.184 pessoas em
comparação com o período homólogo do ano passado, o correspondente a 23%. As
taxas de vacinação de diferentes grupos de alto riso foram as seguintes: crianças com
idade igual ou inferior a 3 anos (5.870, 36,0%); alunos dos jardins-de-infância (13.821,
73,5%); alunos das escolas primárias (23.806, 73,6%); alunos das escolas secundárias
(17.441, 64,2%); idosos com idade igual ou superior a 65 anos (20.338, 29,5%), e
pessoas em lares (2.011, 77,4%), sendo o resultado da vacinação positivo. De acordo
com a experiência de anos anteriores, a maioria das pessoas pertencentes aos grupos
de alto risco, que reúnem as condições exigidas, receberam a vacina durante o mês de
Dezembro.
Os residentes de Macau podem fazer marcação através da página electrónica no
“Sistema de Marcação de Vacinação”, com endereço: https://www.ssm.gov.mo/infrs, e
podem também efectuar a marcação pessoalmente nos centros e postos de saúde da
área de residência ou por telefone. Em caso de marcação presencial, será entregue aos
utentes a ficha de marcação. Em caso de marcações por telefone será enviada uma
SMS no dia anterior à vacinação, com data, hora e local de vacinação. De momento,
não é necessário fazer marcação para vacinação no Posto de vacinação do Centro
Hospitalar Conde de São Januário, postos de vacinação com protocolo de colaboração
celebrado com os Serviços de Saúde, nomeadamente, o Posto de Vacinação do
Hospital Kiang Wu, as Consultas Externas do Hospital Universitário de Ciência e
Tecnologia e a Clínica dos Operários. No dia da vacinação, o utente deve exibir o seu

Bilhete de Identidade de Residente de Macau, o Cartão de Utente (conhecido também
por cartão dourado) emitido pelos Serviços de Saúde e o Registo Individual de
Vacinação contra a Gripe Sazonal (se tiver). Após verificação da inexistência de
contra-indicações, através de uma examinação por um profissional de saúde, podem
proceder à vacinação, não sendo necessário marcar dia para a vacinação. Os
indivíduos que não possuem Cartão de Utente podem recorrer ao centro de saúde de
residência, sendo, após a vacinação, emitido o Registo Individual de Vacinação contra
a Gripe Sazonal.
De acordo com os Serviços de Saúde, foram registados 71 casos graves de gripe,
desde Janeiro do corrente ano até ao presente, dos quais 3 mortes. Cerca de 80% dos
pacientes graves de gripe não tinham recebido a vacina contra a gripe sazonal.
Geralmente, em Macau, há dois períodos de pico da gripe: de Fevereiro a Março e de
Junho a Agosto. A vacina antigripal só produz efeitos, decorridas duas ou três
semanas após a sua administração, daí que os Serviços de Saúde apelem aos grupos
de alto risco, tais como idosos, crianças, mulheres grávidas, doentes crónicos, e
grupos mais vulneráveis a complicações, para no caso de contraírem gripe recorrerem
o mais breve possível à administração da vacina antigripal antes dos períodos de pico
da gripe.
As vacinas influenza quadrivalentes administradas pelos Serviços de Saúde
podem prevenir dois tipos de gripe A e dois tipos de gripe B, ou seja, em comparação
com a vacina trivalente, a vacina quadrivalente pode adicionalmente proteger contra
mais um tipo de gripe B. Esta vacina destina-se à gripe sazonal dos meses de Janeiro a
Agosto de 2019. As pessoas que foram vacinadas após Setembro de 2018 não
necessitam de receber de novo, durante esse período, a vacina contra a gripe (excepto
crianças com necessidade de administração de uma segunda dose). No entanto, os
grupos de alto risco que não foram vacinados depois de Setembro de 2018, devem
receber, o mais rapidamente possível, a vacina contra a gripe.
Para mais informações, os interessados podem consultar o sítio electrónico dos
Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo/vaccine ou recorrer à linha aberta dos
Serviços de Saúde n.º 2870-0800.

