Comunicado dos Serviços de Saúde, de 24 de Setembro de 2020

Serviços de Saúde iniciam a 28 de Setembro administração gratuita
da nova vacina sazonal antigripal a indivíduos de alto risco – apela-se à
vacinação antes do Inverno
Os Serviços de Saúde encomendaram 180 mil doses de vacinas quadrivalentes contra a
gripe sazonal para o hemisfério norte de 2020-2021, que serão disponibilizadas aos
residentes a partir da próxima segunda-feira (28 de Setembro) com prioridade para os
indivíduos pertencentes aos grupos de alto risco.
Mulheres grávidas, crianças, idosos e pacientes com doenças crónicas são mais
propensos a ter complicações graves e até a morte após serem infectados pelo vírus
influenza, em particular, devido ao facto de ainda se estar a propagar a pandemia
causada pelo novo tipo de coronavírus. No Outono e no Inverno são as estações com
alta incidência de doenças respiratórias, neste contexto, a vacinação antigripal pode
efectivamente reduzir o risco de sobrepor a epidemia da pneumonia causada pelo novo
tipo de coronavírus ao surto da gripe, diminuindo a possibilidade de ocorrerem
consequências graves devido à infecção dupla.
Com vista a proteger a saúde de indivíduos de alto risco, os Serviços de Saúde apelam
a estes grupos de pessoas para que recorram à vacinação contra a gripe sazonal o mais
rápido possível, antes do pico da gripe.
Os destinatários do programa de vacinação gratuita contra gripe sazonal 2020-2021 são
residentes de Macau: indivíduos com idade compreendida entre os 6 meses e menos de
18 anos; com idade igual ou superior a 50 anos e mulheres grávidas; todos os doentes
com doenças crónicas, pessoas obesas (índice de massa corporal IMC≧30), alunos e
funcionários que exercem funções em creches, jardins-de-infância, escolas primárias e
secundárias e escolas de ensino superior, os utentes e trabalhadores em lares, todos os
profissionais de saúde, bem como, os trabalhadores residentes locais que prestam
serviços ao público directamente nos casinos.
Os Serviços de Saúde consideram, também, que existem outros grupos de pessoas que
necessitam de ser vacinadas, como é o caso dos funcionários dos serviços públicos.
Neste caso, os serviços de saúde, por iniciativa própria, contactam as instituições
relacionadas para procederem à vacinação em centros de saúde após a obtenção da lista

de pessoal.
De modo a facilitar os procedimentos de vacinação e diminuir os tempos de espera, de
Outubro a Dezembro, os Serviços de Saúde farão deslocar profissionais de saúde a
todas as escolas secundárias e primárias, jardins de infância para proceder à
administração colectiva da vacinação antigripal a alunos, docentes e trabalhadores. Os
profissionais de saúde irão também deslocar-se aos lares de idosos e de deficientes, aos
serviços públicos ou a outras instituições onde existam números elevados de
funcionários e onde possa ser efectuada a vacinação colectiva.
Os alunos das escolas secundárias e primárias e dos jardins de infância que não
consigam participar no projecto de vacinação colectiva, podem posteriormente (após o
dia marcado para vacinação colectiva realizada na escola) dirigir-se pessoalmente aos
Centros de Saúde, Postos de Saúde ou Posto de Vacinação do Centro Hospitalar Conde
de São Januário, munidos do documento de identificação, cartão de estudante, cartão
de professor, cartão de funcionário ou do documento comprovativo da profissão.
Devido ao impacto da epidemia, as creches em Macau ainda não estão a funcionar de
modo pleno, assim as creches não serão sujeitas à vacinação colectiva neste novo
programa.
As crianças com idade igual ou superior a 6 meses, os alunos com idade inferior a 18
anos que não frequentam escolas em Macau, bem como os residentes com idade igual
ou superior a 50 anos e as grávidas podem dirigir-se pessoalmente, a partir de 28 de
Setembro de 2019, aos Centros de Saúde, ao Posto de Vacinação do Centro Hospitalar
Conde de São Januário, ao Posto de Vacinação do Hospital Kiang Wu, à Clínica dos
Operários ou ao Hospital Universitário de Ciência e Tecnologia, para efeitos de
vacinação gratuita.
Os Serviços de Saúde apelam aos residentes que tenham efectuado a vacina antigripal
2019-2020 durante o período compreendido entre Setembro de 2019 e Agosto de 2020,
devem recorrer à administração da nova vacina sazonal antigripal após o mês de
Setembro de 2020.
A composição do antigénio da vacina antigripal para os anos 2020-2021 do hemisfério
norte foi actualizada e é adequada contra a influenza do Inverno do hemisfério norte de
2020-2021 e a gripe no Verão de 2021.

