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Caro Editor,
Foi com interesse que li o artigo de Alves et al sobre
a importância da vacinação contra influenza nos doentes
com patologia cardiovascular.1 Para além de ser um tema
extremamente pertinente, dado que, apesar das recomendações nesse sentido, a percentagem de doentes com
patologia cardiovascular que se vacinam contra o vírus
influenza permanece baixa, é um assunto que me deixa
especialmente preocupada nesta era COVID-19.
Sabemos que a vacinação contra o vírus influenza nos
doentes com patologia cardiovascular reduz significativamente o número de eventos cardiovasculares major e
a mortalidade cardiovascular.2 Apesar de as Normas de
Orientação Clínica da Direção Geral da Saúde recomendarem a vacinação dos doentes com doença cardiovas-

cular, estes não são elegíveis, por si só, para vacinação
gratuita. Juntando este fator à pouca sensibilização da população para a importância desta vacina neste grupo de
risco, o resultado é uma taxa de vacinação especialmente
baixa nos doentes com patologia cardiovascular com menos de 65 anos. Segundo o vacinómetro, na época gripal
2019/2020 foram vacinados 58,4% dos indivíduos com 65
ou mais anos.3 No entanto, quando analisamos a vacinação de doentes com doença cardiovascular com menos de
65 anos e sem outra patologia que lhes confira direito a vacinação contra influenza de forma gratuita, apenas 12,4%
dos utentes receberam uma prescrição para a vacina.4
Na época vacinal atual, este grupo de doentes pode estar ainda mais desprotegido, visto necessitarem de prescrição da vacina e os Cuidados de Saúde Primários se encontrarem assoberbados pelo combate à COVID-19. Acresce
que os doentes com menos de 65 anos estão em idade
laboral e, por conseguinte, mais expostos à infeção quer
pelo vírus influenza, quer pelo SARS-CoV-2. Estão, portanto, em maior risco de co-infeção por estes dois agentes,
cujas consequências não são ainda bem conhecidas.
Termino reforçando o lembrete deixado por Alves et al
para a importância da vacinação contra o vírus influenza
nos doentes com doença cardiovascular, mas saliento a
necessidade de especial atenção aos doentes com doença
cardiovascular não elegíveis para a vacinação gratuita.
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