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RESUMO 

 

NEVES, Rosália Garcia. Vacinação contra influenza em idosos de Pelotas, RS: 
um estudo de base populacional. 2014. 113f. Dissertação (Mestrado em 
Epidemiologia) – Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia, Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas, 2014. 
 
 

O objetivo do estudo foi descrever a prevalência de vacinação contra influenza e 

fatores associados em idosos, além de identificar os motivos da não adesão e os 

eventos adversos pós-vacinação. O delineamento foi transversal, de base 

populacional, realizado na zona urbana de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil em 

2014. Dos 1.451 idosos, 71% se vacinaram em 2013. Na análise ajustada, os idosos 

com melhor classificação econômica, que não estavam trabalhando, fisicamente 

ativos, ex-fumantes, que consultaram no último ano e que relataram dois ou mais 

problemas de saúde apresentaram maiores prevalências de vacinação. O sexo, 

idade, cor da pele, situação conjugal, escolaridade, uso de álcool, limitações de 

locomoção e excesso de peso não mostraram associação com a vacinação contra 

influenza. Os principais motivos da não adesão foram “não quis/não gosta”, “não se 

gripa” e “tem medo”. Os eventos adversos mais relatados foram mal-estar, dor 

muscular e dor/inchaço local. É necessário investir em abordagens educativas, a fim 

de esclarecer controvérsias e divulgar os benefícios da vacinação. 

 

Palavras-chave: vacinas contra influenza; idoso; estudos transversais; vacinação 

em massa; programas de imunização;  
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ABSTRACT 

 

NEVES, Rosália Garcia. Influenza vaccination in elderly from Pelotas, RS: a 
populational-based study. 2014. 113f. Dissertation (Master degree in 
Epidemiology) – Programa de Pós-graduação em Epidemiologia, Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas, 2014. 
 

 

The study aimed to describe the prevalence of influenza vaccination and associated 

factors in the elderly, indentifying reasons for noncompliance and adverse events 

after vaccination. The design was cross-sectional population-based, in the urban 

area in Pelotas, Rio Grande do Sul, Brazil in 2014. Among 1.451 elderly, 71% have 

been vaccinated in 2013. The adjusted analysis, the elderly ones from the A and B 

economic classes, who were not employed, were physically active, ex-smokers, who 

sought medical assistance last year and who reported two or more health problems 

had the highest prevalence of vaccination. The sex, age, skin color, marital status, 

education, alcohol use, limitations of mobility and overweight are not associated with 

influenza vaccination. The main reasons for noncompliance were “did not/do not 

like”, “do not get flu” and “to be afraid”. The most frequently reported adverse events 

were unease, muscle pain and pain/local swelling. It is necessary to invest in 

educational approaches in order to clarify controversies and to disclosure the 

benefits of vaccination.   

 

Key-words: influenza vaccines; aged; cross-sectional studies; mass vaccination; 

immunization programs;  
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1. Introdução 

 

A transição demográfica, que ocorre devido à queda nas taxas de 

fecundidade e mortalidade, é um evento que todos os países experimentarão, ainda 

que em diferentes níveis de intensidade e temporalidade1. O crescimento da 

população idosa - definida pelo Estatuto do Idoso2 como aquela com 60 anos ou 

mais - que anteriormente era mais evidenciado nos países de renda alta, vem sendo 

um grande desafio também para os países de renda média e baixa3. 

Em 2011, segundo estimativas das Nações Unidas4, os idosos da população 

mundial totalizavam aproximadamente 800 milhões de pessoas, o que representava 

11% da população. Em 2050, as projeções apontam para um contingente de mais 

de 2 bilhões de idosos, o que constituirá 22% da população. 

No Brasil, há uma previsão revelando que entre 2000 e 2050 a população 

idosa aumentará de maneira significativa, intensificando o envelhecimento 

demográfico brasileiro, com taxas médias de crescimento de 3,2% e de 4% ao ano 

entre os idosos e os muito idosos (de 80 anos e mais) respectivamente1. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o 

número de idosos no Brasil é de aproximadamente 21 milhões, correspondendo a 

11% do total da população, sendo que dentre as regiões do país, o Sul apresenta a 

maior proporção, cerca de 12%5. 

Com esta mudança no perfil demográfico da população brasileira, ampliam-se 

os riscos de doenças devido às alterações fisiológicas consequentes da idade6. Isso 

promove um novo padrão de morbimortalidade na população idosa e uma das 

causas principais são as doenças respiratórias7, 8. Entre elas está a gripe, que no 

Brasil, atinge anualmente 20% da população idosa9 e suas complicações implicam 

em aproximadamente 11% do total das internações hospitalares, causam óbitos e 

custos aos serviços de saúde, principalmente devido à forma grave da doença que 

acomete esta população10, 11. 

A vacinação contra influenza é a principal ação de saúde pública para a 

prevenção deste problema, consiste em uma ação prioritária do Ministério da Saúde, 

fazendo parte do calendário nacional desde 1999. Ela é a melhor estratégia 

disponível para a prevenção da gripe e das suas consequências, podendo 

proporcionar a redução da morbidade e diminuição dos gastos com medicamentos 

para tratamento de infecções secundárias12-16. 
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No entanto, para que essa medida de prevenção seja efetiva, é necessária a 

adesão dos idosos às campanhas de vacinação, o que ainda tem se mostrado 

insatisfatória. Apesar da disponibilização gratuita da vacina pelo Ministério da 

Saúde, as coberturas entre os idosos não têm atingido, em vários municípios, os 

80% esperados8,17-19, possivelmente devido a fatores contextuais e individuais 

determinantes da adesão, que podem diferir segundo grupos específicos e locais de 

residência. 

Silva e Menandro20 referem que além das metas de cobertura vacinal que os 

municípios têm que cumprir, deve-se procurar entender a individualidade de cada 

um, respeitando o direito de escolha. Nesse contexto, a educação em saúde pode 

atuar como forte aliada na adesão da comunidade idosa à vacina, pois muitos não 

aceitam por desconhecimento dos seus benefícios. 

Portanto, faz-se necessária a realização de mais estudos nesta área para 

avaliar o índice de cobertura vacinal e identificar os motivos que levam os idosos a 

aderir ou não à vacinação, visto que o preconceito, a insegurança e o 

desconhecimento sobre a vacina além de, particularmente, a não indicação do 

imunobiológico pelos profissionais de saúde, contribuem para a perda de 

oportunidade vacinal da população, que poderia se beneficiar com a proteção da 

mesma21. 

 

2. Revisão de Literatura  

 

2.1. Estratégias de busca e revisão 

 

Inicialmente, buscou-se termos indexados relacionados à vacinação contra influenza 

e idosos a partir do Medical Subject Heading (MeSH) e dos Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS). As buscas foram realizadas nas bases de dados PUBMED e 

LILACS com data de publicação de 1998 até 2013 (15 anos). Foram pesquisados 

trabalhos nos idiomas inglês, espanhol e português. As referências foram 

selecionadas através dos títulos dos artigos que, posteriormente, tiveram seus 

resumos lidos. Também foram utilizados documentos do Ministério da Saúde e da 

Organização Mundial da Saúde, livros, referências de artigos, dados de sistemas de 

informações e consulta no Google Acadêmico. Os resultados obtidos encontram-se 
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no Quadro 1 e as informações detalhadas dos 27 artigos utilizados constam no 

Apêndice 1.  

 

QUADRO 1. Resultados da busca bibliográfica segundo as bases de dados e 

descritores. 

* Referências foram selecionadas pelos títulos e excluídas as duplicatas. 

 

2.2. A influenza 

 

A influenza (gripe) é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral e 

altamente contagiosa que acomete o trato respiratório9. Possui uma elevada 

transmissibilidade e distribuição global, com tendência a se disseminar facilmente 

em epidemias sazonais. A transmissão ocorre por meio de secreções das vias 

respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos, que 

após contato com superfícies recém-contaminadas por secreções respiratórias 

podem levar o agente infeccioso direto à boca, aos olhos e ao nariz. Os sintomas, 

muitas vezes, são semelhantes aos do resfriado ou de outras doenças infecciosas 

causadas por outros vírus e bactérias, e se caracterizam pelo comprometimento das 

vias aéreas superiores, com congestão nasal, coriza, tosse, rouquidão, febre 

variável, mal-estar, mialgia e cefaleia22. 

Embora tipicamente de pouca relevância em sua forma não complicada, é 

uma doença que apresenta elevada morbimortalidade em grupos de maior 

vulnerabilidade. As pessoas idosas, especialmente aquelas institucionalizadas ou as 

Base de dados Descritores 
Referências 

encontradas 

Referências* 

selecionadas  

Referências 

utilizadas 

PUBMED 
Influenza 

vaccines; elderly; 
627 83 12 

PUBMED 

Influenza 

vaccines; elderly; 

cross sectional or 

prevalence 

63 27 9 

LILACS 
Influenza 

vaccines; elderly 
54 18 6 

TOTAL - 744 128 27 
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portadoras de doenças crônicas - como a hipertensão, o diabetes, entre outras - são 

potencialmente alvo de sérias complicações relacionadas à gripe9. 

 

2.3. Vacinação 

 

A vacina é o imunobiológico que contém um ou mais agentes imunizantes 

(vacina isolada ou combinada) sob diversas formas:  

 Bactérias ou vírus vivos atenuados; 

 Vírus inativados; 

 Bactérias mortas; 

 Componentes de agentes infecciosos purificados e/ou modificados 

quimicamente ou geneticamente. 

Ao ser introduzida no organismo, provoca uma reação do sistema 

imunológico, promovendo a produção de anticorpos contra a substância. Desta 

forma, a vacina prepara o organismo para que, em caso de infecção por aquele 

agente patogênico, o sistema de defesa possa agir com força e rapidamente. Assim 

a doença não se desenvolve ou, em alguns casos, se desenvolve de forma branda23. 

A primeira vacina foi criada em 1796 por Edward Jenner, para proteção contra 

varíola. Produzida a partir do vírus da varíola bovina, o termo vacina é derivado 

de vacca, no latim. Em 1967, a OMS iniciou esforços internacionais para erradicação 

da varíola, o que foi anunciado em 198024. 

Este programa foi umas das maiores conquistas de prevenção de doenças da 

história e mostrou que a vacinação em massa tinha o poder de erradicar doenças25.  

Atualmente a vacina é o único meio para interromper a cadeia de transmissão 

de algumas doenças imunopreveníveis, como a poliomielite, o sarampo, a rubéola, a 

gripe, entre outras. É considerada pelo Ministério da Saúde um método eficaz, 

disponível e de baixo custo26. 

No Brasil, o Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 1973, é uma 

ação de Estado e tem a missão de erradicar ou manter sob controle todas as 

doenças imunopreveníveis contempladas pelo programa. As vacinas estão à 

disposição gratuitamente nas unidades de saúde ou com as equipes de vacinação, 

cujo dever é oferecê-las a todos sem distinção26. 

Um estudo de base populacional revelou que o serviço público é responsável 

pela imunização da maioria da população idosa, os achados evidenciaram que 98% 
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dos entrevistados foram vacinados contra gripe neste tipo de serviço18. Em relação 

ao serviço privado Dip et al19 revelou que 2,4% se vacinaram em clínicas privadas. 

No caso da influenza, a principal intervenção preventiva é a vacinação e este 

método tem trazido bons resultados para o sistema de saúde como um todo11, 14, 15, 

27, incluindo a redução da mortalidade, das complicações e das internações 

decorrentes das infecções pelo vírus16, 22, 28, 29. Os achados do estudo de Nichol et 

al30 evidenciaram o efeito da vacinação contra gripe em idosos durante 10 anos, em 

três regiões diferentes dos EUA. A vacinação esteve associada a uma diminuição de 

27% no risco de hospitalização por pneumonia ou influenza no inverno e a uma 

redução de 48% no risco de morte por qualquer causa.  

A vacina da gripe é composta de vírus inativado, é injetável administrada por 

via intramuscular ou subcutânea. No ano de 2013 foi constituída por três tipos de 

vírus, H1N1, H3N2 e B, porém sua composição pode variar em função da mutação 

contínua dos vírus circulantes a cada ano31, 32. Por isso, para garantir proteção 

adequada, deve ser administrada anualmente e de preferência na estação do 

outono, período anterior ao de maior circulação do vírus33. 

No ano de 1999 a vacina contra influenza para os idosos com 65 anos ou 

mais foi introduzida no PNI e a meta de cobertura estabelecida em 2000 era de 70%. 

Em 2003 houve expansão na faixa etária contemplando os idosos já a partir de 60 

anos, e no ano de 2008 a meta de cobertura nacional foi elevada para 80%, o que 

se mantém atualmente34. 

A Figura 1 mostra as coberturas vacinais contra influenza em idosos nos 

últimos cinco anos. No Brasil, desde 2009, a meta estabelecida pelo Ministério da 

Saúde vem sendo atingida na maioria dos anos, ficando abaixo somente em 2010. 

Já no Rio Grande do Sul a meta foi atingida em 2012 e 2013 e em Pelotas o 

recomendado foi alcançado em 2010 e 201325.  
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FIGURA 1. Coberturas da vacina contra influenza em idosos de 2009 a 2013 no Brasil, Rio Grande 

do Sul e Pelotas. Fonte: Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI). 

 

Além dos dados oficiais de cobertura, dois estudos de base populacional 

realizados na região Sudeste do Brasil encontraram resultados aproximados nas 

prevalências de vacinação. Francisco et al18 encontrou 62,6% e Lima6 66,3%. Já 

uma pesquisa na região Sul de Dip et al19 identificou uma cobertura de 73%. Estas 

evidências indicam que a meta não foi atingida. 

De acordo com o Ministério da Saúde o controle das doenças 

imunopreveníveis só será obtido se as coberturas alcançarem índices homogêneos 

para todos os subgrupos da população e em níveis considerados suficientes para 

reduzir a morbimortalidade por essas doenças26. 

 

3. Marco Teórico 

 

Apesar das evidências acerca da vacina e da existência das campanhas 

anuais há mais de 13 anos no Brasil, nota-se que ainda existem barreiras a serem 

ultrapassadas para que a vacinação atinja a população idosa de maneira universal. 

Pesquisadores vêm estudando fatores que podem estar associados à 

realização ou não da vacina, como, características demográficas, comportamentais, 

socioeconômicas e de morbidade. 
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Nagata et al28, em uma revisão sistemática de dados quantitativos e 

qualitativos sobre os determinantes sociais da vacinação contra influenza em idosos 

relatam que, além dos fatores individuais que influenciam a exposição e a  

vulnerabilidade, existem os determinantes estruturais. Tais determinantes seriam os 

mecanismos sociais e políticos que geram e mantêm a hierarquia e a estratificação 

social, como o mercado de trabalho, os sistemas de ensino, os regimes de proteção 

social, as instituições políticas e culturais e os valores sociais. Esses fatores afetam 

o nível de poder e os recursos que uma sociedade pode redistribuir entre seus 

diferentes grupos populacionais, o que pode moldar hierarquias sociais de acordo 

com a renda, educação, ocupação, classe social, gênero e raça/etnia. Eles são a 

causa raiz das desigualdades em saúde. 

A Figura 2 apresenta um esboço das relações entre os diferentes fatores sob 

estudo e o desfecho. No nível mais distal, dentre as características demográficas, o 

sexo não tem se mostrado associado à realização da vacina6, 8, 18, 35, 36, apesar de 

que as mulheres são mais atentas ao aparecimento de sinais e sintomas, possuem 

um maior conhecimento sobre as doenças e procuram mais os serviços de saúde do 

que os homens37. 

A idade vem se mostrando associada com a realização da vacina, pois os 

estudos apontam que a probabilidade de ser vacinado aumenta com a idade6, 8, 17. 

Talvez uma maior morbidade dos mais velhos, associada a maior utilização de 

serviços de saúde, responda por essa maior prevalência de vacina com a maior 

idade. Também se pode pensar que o aumento da idade costuma implicar em 

diminuição da autonomia, o que levaria pessoas responsáveis pelo cuidado do idoso 

a buscar mais procedimentos preventivos. Outro fator a ser considerado seria o 

trabalho. Idosos mais jovens poderiam ainda desempenhar atividades produtivas, 

reduzindo seu tempo livre, somando-se a isso a melhor percepção de sua saúde. 

Um estudo realizado em Porto Alegre identificou que os idosos mais jovens, 

que geralmente são mais ativos e sem grandes problemas de saúde, atendem 

menos ao chamado para vacinação contra a gripe, assim como pessoas do sexo 

masculino38.  

Quanto ao estado civil dados mostra que a prevalência de vacinação entre os 

solteiros é menor em comparação aos casados6, 36. Outro estudo realizado no 

Paraná encontrou associação negativa entre estado civil separado/divorciado e a 
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vacinação17. Idosos que vivem sozinhos com assistência limitada podem ter menos 

acesso e menos apoio de membros da família. 

Pessoas de cor branca se vacinam mais18. Isso pode ser devido às 

desigualdades ainda presentes no sistema de saúde brasileiro que impedem o 

acesso igualitário ao serviço de saúde39. O que também foi evidenciado nos Estados 

Unidos em uma pesquisa sobre as disparidades na imunização em idosos 

beneficiários do Medicare, onde os brancos apresentaram 52% mais chance de se 

vacinarem contra influenza do que os negros40. 

Com relação às características socioeconômicas as pesquisas mostram que 

os idosos com mais anos de estudo apresentam menores prevalências de 

vacinação6, 8, 18. Segundo Francisco et al18 este achado pode ser devido ao fato de 

idosos mais escolarizados apresentarem renda mais alta, o que lhes permite acesso 

diferenciado aos serviços de saúde e medicamentos, através de planos e convênios. 

Há indícios de que em tais serviços a orientação para a vacinação seja menos 

fornecida41. 

Dentre os determinantes intermediários, está a rede de apoio social, que 

possibilita uma maior inserção do idoso na comunidade.  Idosos envolvidos em 

trabalho voluntário, reuniões ou atividades no bairro têm mais probabilidade de 

aderir à vacina, pois é de se esperar que essas atividades facilitem o contato de 

equipes de saúde com esse segmento da população, propiciando maior divulgação 

e discussão sobre os benefícios da vacina, além de esclarecimentos sobre suas 

indicações e riscos8. 

A prática de atividade física no lazer tem se mostrado positivamente 

associada à vacinação6, 18, 36, sugerindo que os cuidados com a saúde estão 

interligados, o que pode ser elucidado através de uma possível tendência na qual as 

pessoas que adotam um estilo de vida mais saudável se vacinam mais e costumam 

se prevenir mais. Reforçando essa postura de autocuidado, ou de preservação da 

própria saúde, os achados de uma pesquisa identificaram que entre o grupo de 

idosos que se vacinam a proporção de fumantes e sedentários é bem menor do que 

entre o grupo de idosos que não se vacinam38.  

Dentre os determinantes proximais a presença de doenças crônicas mostra-

se importante na adesão à vacina18, 36. Isso pode ser explicado pelo fato de os 

portadores destas doenças estarem incluídos nos grupos prioritários para vacinação, 
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não somente pela idade de 60 anos ou mais, mas também pela sua condição de 

saúde que faz com que seja oferecida uma maior atenção, já que constituem um 

grupo mais vulnerável. Além disso, os portadores de doenças crônicas costumam 

frequentar mais o serviço de saúde, o que leva a uma maior probabilidade de 

receber orientação do profissional de saúde sobre a vacina e aderir a esta forma de 

prevenção. 

As evidências apontam para uma associação positiva entre consulta no último 

ano com um médico e vacinação da gripe6, 19.  

Segundo Francisco et al8 quando o idoso está mais habituado a frequentar a 

unidade básica de saúde, está mais atento às recomendações educacionais e ações 

preventivas, comparecendo com maior frequência às campanhas vacinais. 

Nesse contexto a orientação sobre a vacina torna-se um importante 

determinante da adesão, tendo em vista que a vacinação pode gerar inseguranças e 

mitos, os mais encontrados são o medo dos efeitos colaterais e a descrença em 

relação à eficácia da vacina19, 42-45. Além disso, dados mostraram que entre os não 

vacinados 83,2% mencionaram não querer receber a vacina da gripe19.  

Sendo assim, os profissionais de saúde têm um papel fundamental na 

recomendação da vacina, esclarecendo controvérsias sobre sua eficácia, eventos 

adversos e divulgando os reais benefícios da vacinação42, 45, 46, podendo educar e 

incentivar a adesão da população.  

Um estudo feito em São Paulo para identificar eventos adversos pós-

vacinação evidenciou baixa reatogenicidade1. Os sintomas considerados foram dor e 

endurecimento local, mal-estar, sintomas respiratórios, febre e cefaleia, sendo que 

14,3% dos indivíduos apresentaram pelo menos um, estes foram leves e não 

implicaram em procura por serviços de saúde. A queixa mais frequente foi a dor no 

local da aplicação. As análises mostraram que eventuais reações adversas à 

vacinação independem do sexo, da faixa etária ou da presença de doença crônica47. 

Piacentini e Moreno48 evidenciaram um baixo número de notificações de eventos 

adversos referentes à vacina da influenza, 7,3% e segundo Dip et al19 86,8% dos 

idosos não referiram efeitos. 

Um estudo qualitativo feito em Pernambuco evidenciou diferenças entre o 

grupo de vacinados e o de não vacinados. Os vacinados reconheceram a 
                                                           
1
 Capacidade de produzir reações adversas. 
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importância do uso do imunobiológico e mesmo sabendo de possíveis efeitos 

adversos causados pela vacina preferiram aderir à prevenção. Já os idosos não 

vacinados, mesmo conhecendo a finalidade da imunização consideram as possíveis 

reações um empecilho para realização da mesma20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Modelo Teórico 

 

4. Justificativa 

 

O envelhecimento da população associa-se a importantes transformações 

sociais e econômicas, bem como à mudança no perfil epidemiológico e demandas 

dos serviços de saúde. Tal mudança implica elevação dos custos diretos e indiretos 

para o sistema de saúde, fazendo do envelhecimento um fenômeno que precisa ser 

amplamente discutido49. 

Os idosos representam um grupo diferenciado que merece atenção especial. 

Devido às alterações decorrentes do processo fisiológico do envelhecimento, com 

repercussão nos mecanismos homeostáticos e em sua resposta orgânica, sua 

capacidade de reserva, de defesa e de adaptação são diminuídas. Isso torna o idoso 
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mais vulnerável a estímulos traumáticos, infecciosos ou psicológicos, 

desencadeando mais facilmente diferentes doenças9. 

Sendo assim, este grupo apresenta uma alta carga de morbidade. As 

doenças infecciosas estão entre elas, representando uma importante causa de 

morbimortalidade na população idosa, com destaque para a pneumonia, a bronquite, 

a gripe e o resfriado50. Loyola Filho et al51 mostrou que as complicações de doenças 

respiratórias são a segunda causa de internações entre idosos brasileiros, a primeira 

são as doenças do aparelho circulatório, e que o risco de internação aumenta com a 

idade. 

A gripe é uma doença viral que se dissemina rapidamente e a maioria das 

pessoas infectadas se recupera dentro de uma a duas semanas, sem a necessidade 

de tratamento médico. No entanto, em crianças menores de dois anos, idosos e 

portadores de quadros clínicos especiais, a infecção pode levar a formas 

clinicamente graves, à pneumonia e à morte22.  

No Brasil, as campanhas anuais vêm contribuindo, ao longo dos anos, para a 

prevenção da gripe, e para a redução das internações hospitalares, dos gastos com 

medicamentos para tratamento de infecções secundárias e das mortes evitáveis34, 52. 

Estas campanhas são realizadas no final do outono, pois a avaliação de 

séries temporais mostra que há uma maior circulação do vírus principalmente nos 

meses mais frios e úmidos - outono e inverno - em regiões com as estações bem 

definidas, como o Sul do Brasil. Nessas regiões os surtos e epidemias ocorrem com 

mais frequência, elevando as taxas de mortalidade53.  

Dessa forma, a sazonalidade é um aspecto importante a ser considerado. 

Pelotas apresenta clima subtropical úmido ou temperado com estações bem 

definidas. Os verões são tépidos e com precipitações regulares, com as 

temperaturas máximas entre 34°C e 36°C, enquanto os invernos são frios, 

com frequentes geadas e ocorrência de nevoeiros, com temperaturas mínimas entre 

8,5 e 9,5 ºC. A precipitação média anual é de 1.379 mm, com chuvas regularmente 

distribuídas durante todo o ano. A umidade relativa do ar é bastante elevada com 

média anual de cerca de 80%54. Essas condições climáticas fazem com que o 

município seja mais suscetível a proliferação do vírus da gripe, fazendo com que a 

vacinação seja indispensável na prevenção de epidemias. 
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A partir de um estudo de base populacional será estimada a prevalência de 

idosos vacinados no serviço público e privado, na campanha ou fora e que residem 

em Pelotas. Isso não acontece com os dados das coberturas obtidos através do 

Sistema de Informação Nacional de Imunizações que contabiliza somente as 

vacinas realizadas em serviço público, na campanha e com possíveis moradores de 

outros municípios, mas que realizaram a vacinação em Pelotas.  

Tendo em vista que a adesão à vacinação é extremamente importante para a 

prevenção da doença e suas complicações e que há uma carência de pesquisas 

acerca do tema realizadas na região Sul do Brasil, estudos que identifiquem 

prevalência da adesão e os fatores associados à realização ou não da vacina, 

podem ser de grande utilidade nas três esferas de gestão da saúde pública, para 

que possam ser implantados projetos que eduquem e incentivem a vacinação na 

população idosa21. 

 

5. Objetivos 

 

5.1. Objetivo geral  

 

Descrever a prevalência de vacinação contra influenza em 2013 e fatores 

associados entre idosos de Pelotas, RS. 

 

5.2. Objetivos específicos  

 

Investigar fatores associados à vacinação em 2013: 

 Demográficos: sexo, cor da pele, idade e situação conjugal; 

 Socioeconômicos: renda e escolaridade; 

 Comportamentais: atividade física, tabagismo, abuso de bebida alcoólica; 

 Utilização do serviço de saúde: número de contatos com serviços de 

saúde em 12 meses; 

 Morbidade: presença de doenças crônicas. 

 

Para quem foi vacinado em 2013: 

 Conhecer o tipo de serviço: público ou privado; 

 Conhecer o período: durante a campanha ou fora; 
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 Descrever a ocorrência de efeitos adversos nos primeiros dois dias após 

vacinação. 

 

Para quem não foi vacinado: 

 Descrever os motivos/fatores para não vacinação. 

 

6. Hipóteses 

 

 A prevalência de idosos vacinados contra influenza no último ano é de 

cerca de 65%. 

 

Maiores prevalências são encontradas em idosos: 

 Do sexo feminino;  

 Mais velhos;  

 Casados;  

 Brancos;  

 Com menor renda;  

 Com menor escolaridade;  

 Que praticam atividade física; 

 Que utilizam mais os serviços de saúde; 

 Portadores de doenças crônicas. 

 

Menores prevalências são encontradas em idosos: 

 Tabagistas; 

 Que consomem mais bebidas alcoólicas. 

 

Entre os que realizaram a vacina: 

 O local de realização da vacinação da maior parte dos idosos é o serviço 

público de saúde; 

 O evento adverso mais relatado é a dor no local da aplicação da vacina; 

 O período de maior frequência de vacinação é o da campanha. 
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Entre os que não realizaram a vacina: 

 Os motivos mais frequentes são o medo das reações adversas e a falta 

de preocupação com a gripe. 

 

7. Metodologia  

 

7.1. Delineamento 

 

Trata-se de um estudo observacional com delineamento transversal de base 

populacional. Este delineamento foi escolhido por ser o mais adequado para estimar 

prevalência e identificar fatores associados55 podendo ser feito rapidamente, com 

custo relativamente baixo. Além disso, um estudo transversal ajusta-se à estratégia 

de coleta dos dados em consórcio que vem sendo adotada pelo Programa de Pós-

Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas (PPGE-UFPel)56. 

 

7.2. População-alvo 

 

A população-alvo será constituída de idosos, com idade de 60 anos ou mais, 

de ambos os sexos, não-institucionalizados, residentes na zona urbana do município 

de Pelotas/RS. 

 

7.3. Critérios de elegibilidade  

 

Serão considerados elegíveis para o estudo todos os indivíduos com idade de 

60 anos ou mais, residentes na zona urbana do município de Pelotas/RS. Serão 

excluídos os idosos institucionalizados em asilos ou presídios. Para aqueles com 

incapacidade de responder será permitida a informação fornecida pelo cuidador 

(informante-chave). 

 

7.4. Amostragem 

 

O processo de amostragem será efetuado em dois estágios, tendo como 

unidades amostrais primárias os setores censitários delimitados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os domicílios dentro de cada setor 

censitário selecionado, serão escolhidos de forma sistemática e todos os indivíduos 
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dos domicílios escolhidos, na faixa etária do estudo, serão considerados elegíveis. 

Maior detalhamento das informações sobre a amostragem será definido 

posteriormente. 

  

7.5. Cálculo de tamanho da amostra  

 

O tamanho da amostra foi calculado pelo site www.openepi.com. No cálculo 

para a prevalência de vacinação contra influenza foi utilizado um nível de confiança 

de 95% e limite de confiança de 4 pontos percentuais, gerando uma amostra de 

1202 indivíduos (Tabela 1). Para cálculo de associações foi utilizado poder 

estatístico de 80%, originando um N máximo de 1460 indivíduos (Tabela 2), este é o 

tamanho de amostra necessário para atender aos objetivos do estudo. 

 

TABELA 1. Cálculo do tamanho da amostra para estudo de prevalência 
 
Desfecho Prevalência 

do 
desfecho 

Limite de 
confiança 

Intervalo 
de 

confiança 

N 
Bruto 

N 
Final* 

Vacinação 
contra 
influenza 

65% 4pp 95% 546 1202 

* Resultado acrescido de 10% para perdas e recusas, e multiplicados por 2, que corresponde ao valor  
estimado do efeito de delineamento amostral (DEFF). 
 

TABELA 2. Cálculo do tamanho da amostra para estudo de associações 
 

Exposição de 
interesse 

Grupo 
exposto/Grupo 

não exposto 

Proporção 
de 

expostos 

Proporção 
de não 

expostos 

Prevalência 
do 

desfecho 
entre os 

não 
expostos 

RP N 
Bruto 

N  
Final* 

 

Sexo 
Feminino/Masculino 

63% 37% 65% 1,2 430 1088 

Idade 
Idade acima de 70 
anos/Idade entre 
60 e 69 

30% 70% 59% 1,25 418 1058 

Estado civil 
Com 
companheiro/Sem 
companheiro 

49% 51% 63% 1,2 451 1142 

Cor da pele 
Branco/Não branco 

70% 30% 61% 1,2 577 1460 

http://www.openepi.com/
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Renda 
Menor que 2 
salários/Maior ou 
igual a 2 salários 

77% 23% 61% 1,25 431 1091 

Escolaridade 
Menor que 12/Igual 
ou maior que 12 

88% 12% 58% 1,3 552 1397 

Atividade física 
Ativos/Inativos 

25% 75% 60% 1,25 448 1134 

Abuso de álcool 
Não abuso/Abuso 

90% 10% 58% 1,35 476 1205 

Utilização do 
serviço de saúde  
Utilizou mais o 
serviço/Utilizou 
menos 

60% 40% 62% 1,2 489 1238 

Tabagismo 
Não 
fumantes/Fumantes 

15% 85% 67% 1,25 469 1187 

Doenças crônicas 
Com doença 
crônica/Sem 
doença crônica 

80% 20% 61% 1,25 475 1202 

* Resultados acrescidos de 10% para perdas e recusas, 15% para controle de fatores de confusão e 
multiplicados por 2, que corresponde ao valor estimado do efeito de delineamento amostral (DEFF). 
 

 

7.6. Definição operacional do desfecho 

 

A vacinação contra influenza nos idosos será aferida a partir de um 

questionário que perguntará sobre a realização da vacina no último ano (sim/não). 

Também serão feitas perguntas diferentes para o grupo de idosos que realizou a 

vacina - como o tipo de serviço, se pagou, se fez durante a campanha e se teve 

algum efeito adverso por causa da vacina, - e para quem não realizou a vacina no 

último ano - se já recebeu em outros anos e o principal motivo para não ter feito a 

vacina neste último ano. 

 

7.7. Definição operacional das exposições 

 

A definição operacional das exposições encontra-se abaixo no Quadro 2. 
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QUADRO 2. Definição das variáveis demográficas, socioeconômicas, 

comportamentais, utilização de serviços de saúde e de morbidade a serem 

coletadas. Pelotas (RS), 2013 

Variável Definição operacional Tipo de Variável 

Idade Anos completos de vida Quantitativa discreta 

Sexo Masculino ou feminino Categórica binária 

Cor da pele Brancos ou não brancos Categórica binária 

Situação conjugal 
Com companheiro ou sem 
companheiro 

Categórica binária 

Classe econômica 
(ABEP) 

A, B, C, D, E Categórica ordinal 

Escolaridade Anos completos de estudo Quantitativa discreta 

Atividade física 
(IPAQ) 

Ativos ou inativos Categórica binária 

Abuso de bebida 
alcoólica (CAGE) 

Sim ou não Categórica binária 

Tabagismo 
Fumante, ex-fumante ou não 
fumantes 

Categórica nominal 

Utilização de 
serviços de saúde 

Número de contatos com serviços de 
saúde nos últimos 12 meses 

Quantitativa discreta 

Carga de doenças 
crônicas 

Número de doenças crônicas 
autorreferidas 

Quantitativa discreta 

 

7.8. Instrumento 

 

O instrumento utilizado será um questionário a ser aplicado na forma de 

entrevista aos indivíduos da amostra selecionada, que integrará as questões de 

todos os mestrandos de 2013-2014. O questionário específico (Apêndice 2) do 

presente estudo foi elaborado a fim de responder as questões científicas da 

pesquisa atendendo as normas exigidas pelo consórcio. O Apêndice 3 apresenta o 

Manual de Instruções específico para o questionário. 

 

7.9. Seleção e treinamento das entrevistadoras  

 

A seleção será feita entre mulheres com segundo grau completo, maiores de 

18 anos através do formulário de inscrição e entrevista. O treinamento, de 40 horas, 

será supervisionado, contemplando os seguintes passos:  

 Estudo teórico das técnicas de entrevista; 
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 Simulações; 

 Aplicação do questionário utilizando o respectivo manual de instruções. 

Ao final será aplicada uma prova, para avaliação dos conhecimentos obtidos 

através do treinamento. 

 

7.10. Estudo piloto 

 

O estudo piloto será realizado em um dos setores censitários da cidade que 

não tenha sido sorteado para fazer parte da amostra. Esse estudo consistirá em 

testagem final do questionário, manual e organização do trabalho, além do 

treinamento final para as entrevistadoras. 

 

7.11. Coleta de dados  

 

Inicialmente será realizado o reconhecimento dos setores, chamado 

“bateção”, para identificação de todos os domicílios onde residem idosos. 

Após sorteadas as residências no processo de amostragem os 

entrevistadores farão entrevistas domiciliares com todos os indivíduos de 60 anos ou 

mais naquele domicílio. Se um ou mais possíveis entrevistados não estiverem em 

casa no momento, as entrevistas serão agendadas, e os domicílios novamente 

visitados. Caso um morador se recuse a responder o questionário, serão realizadas 

mais duas tentativas em horários diferentes pelo entrevistador. Se a recusa persistir, 

uma última tentativa será feita pelo pesquisador supervisor do setor. 

Na coleta dos dados será utilizado questionário eletrônico, armazenado em 

netbooks com programação através do software PENDRAGON®. 

O trabalho de campo será supervisionado pelos mestrandos do PPGE-UFPel, 

que ingressaram em 2013. Reuniões serão agendadas periodicamente entre 

mestrandos e entrevistadores, objetivando o esclarecimento de possíveis dúvidas, 

suprimento de material, revisão de questionários e qualquer demanda extra, 

referente ao trabalho de coleta dos dados. 
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7.12. Controle de qualidade  

 

O controle de qualidade será feito pelos mestrandos, realizando revisita a 

10% dos domicílios, selecionados aleatoriamente. Na ocasião, será aplicado um 

questionário reduzido para verificar a consistência entre as respostas. 

 

7.13. Processamento dos dados  

 

Os questionários eletrônicos serão transferidos dos netbooks para um banco 

de dados único, com checagem automática de amplitude e consistência. 

Se houver impossibilidade de utilização de netbook, o questionário será 

aplicado em papel e duplamente digitado no programa EPIDATA 3.1 para entrada no 

banco de dados. 

 

7.14. Análise dos dados  

 

As análises serão realizadas através do pacote estatístico STATA – versão 

12.1, considerando o efeito de delineamento.  

Será realizada uma análise descritiva para caracterizar a amostra, e 

posteriormente análises bivariadas e multivariáveis para as associações do estudo. 

Para todos os testes de associações será adotado um nível de significância de 5%.  

A análise descritiva incluirá cálculos de proporções e intervalos de confiança 

de 95% para as variáveis categóricas. Nas variáveis numéricas será calculado a 

média, mediana e desvio-padrão. 

No caso da comparação de variáveis categóricas dicotômicas, será realizado 

o teste do qui-quadrado. Para comparação de uma variável categórica dicotômica 

com outra ordinal, será realizado o teste de tendência linear, além do qui-quadrado. 

Na análise multivariável, os fatores de confusão serão detectados a partir do modelo 

hierarquizado e ajustados através da regressão de Poisson com ajuste robusto da 

variância. 
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7.15. Aspectos éticos  

 

Este projeto será submetido à Comissão de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal de Pelotas. Além disso, os princípios éticos 

serão assegurados:  

 Por meio da entrega do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, por 

escrito, aos entrevistados; 

 Garantia do direito de não-participação na pesquisa;  

 Sigilo em relação às informações recebidas pelo entrevistador. 

 

7.16. Cronograma  

 

A fase de coleta dos dados deverá ter duração de quatro meses, enquanto a 

análise e redação do volume final deverão durar aproximadamente seis meses. 

Estima-se uma duração máxima de 21 meses para realização deste estudo, sendo a 

defesa da dissertação programada para novembro de 2014. 

  Meses/ano 2013 Meses/ano 2014 

Etapas A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N 

Elaboração e defesa 

do projeto 

                    

Revisão de literatura                     

Preparação do 

instrumento e 

manual 

                    

Seleção e 

treinamento dos 

entrevistadores 

                    

Coleta dos dados                     

Controle de 

qualidade 

                    

Análise dos dados                     

Redação do artigo                      

Entrega/Defesa da 

dissertação 
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7.17. Divulgação dos resultados  

 

Os resultados encontrados serão divulgados na apresentação do volume final 

da dissertação e em artigo(s) publicado(s) em revista científica indexada(s) e com 

corpo editorial. Será também elaborada uma síntese dos principais resultados do 

estudo para veiculação na imprensa local. 

 

7.18. Financiamento  

 

O gasto total estimado da pesquisa será cerca de R$75.000,00 reais com 

financiamento feito pelo PPGE-UFPel e pelos mestrandos que ingressaram em 

2013. 
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APÊNDICE 1. Quadro de revisão 

IDENTIFICAÇÃO ANO PAÍS 
TIPO DE 

ESTUDO 
AMOSTRA COMENTÁRIOS 

Gutierrez EB et al. 

Effectiveness of influenza 

vaccination in the elderly 

outpatients in São Paulo, Brazil 

 

Publicação-2001 

Coleta-2000 

Brasil Transversal 187 idosos (60 ou 

mais) 

70,1% receberam a vacina. Os indivíduos vacinados 

e não vacinados não diferem no sexo, idade, 

presença de doenças subjacentes e uso de tabaco e 

álcool. A única diferença significativa foi no número 

de episódios de síndrome gripal. Os indivíduos 

vacinados referiram menos episódios de gripe do 

que os não vacinados. 

Nichol KL et al. 

Generalist and subspecialist 

physicians’ knowledge, attitudes, 

and practices regarding influenza 

and pneumococcal vaccinations 

for elderly and other high-risk 

patients: a nationwide survey 

Publicação-2001 Estados 

Unidos 

Transversal 1874 médicos Embora a maioria dos médicos pensasse que era 

importante para seus pacientes de alto risco ser 

atualizado sobre as vacinas da gripe e 

pneumocócica, apenas 86 % e 75% de generalistas 

e especialistas, respectivamente, recomendaram a 

vacina da gripe para seus pacientes idosos.  

 

Donalisio MR et al. 

Eventos adversos após 

vacinação contra influenza em 

idosos, Campinas, SP  

Publicação-2003 

Coleta-2000 

 

 

Brasil Transversal de 

base populacional 

206 idosos (60 ou 

mais) 

Registraram-se 20,38% dos indivíduos com um ou 

mais sintomas, sendo a dor no local da vacina a mais 

frequente (12,6%).  A variável independente que se 

mostrou associada às reações adversas foi o sexo 

(feminino). Os achados deste estudo reafirmam a 

pequena reatogenicidade da vacina contra a 

influenza. 
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IDENTIFICAÇÃO ANO PAÍS 
TIPO DE 

ESTUDO 
AMOSTRA COMENTÁRIOS 

Andrew MK et al.   

Rates of influenza vaccination in 

older adults and factors 

associated with vaccine use: a 

secondary analysis of the 

Canadian Study of Health and 

Aging  

Publicação-2004 Canadá Transversal 5007 idosos (65 

anos ou mais) 

Dentre os entrevistados 55,2 % relataram ter 

recebido uma vacina da gripe nos últimos dois anos. 

Os fatores associados positivamente com a vacina 

foram estar casado, ter atingido o ensino superior, 

ser tabagista, mais uso de álcool, pior autopercepção 

de saúde, o exercício físico regular, viver na zona 

urbana, mais idade e comorbidade.  

 

Francisco PMSB et al.  

Internações por doenças 

respiratórias em idosos e a 

intervenção vacinal contra 

influenza no estado de São Paulo 

Publicação-2004 

1995/2002 

Brasil Ecológico Idosos (60 anos 

ou mais) 

Os achados evidenciaram uma tendência à 

diminuição das taxas de internação por doenças 

respiratórias em ambos os sexos e em todos os 

grupos de idade. Quanto mais avançadas as idades, 

maiores os diferenciais do indicador no período, 

embora as variações percentuais sejam semelhantes 

em todas as idades. Nos maiores de 80 anos, a 

redução é de 11 (redução de 19,3%) e 16 

internações por 1000 (36,5%), no sexo masculino e 

feminino, respectivamente; enquanto nos indivíduos 

entre 60 e 64 anos, o indicador variou em 2,7 por 

1000 homens (redução de 27,5%) e 3,7 por 1000 

mulheres (44,7%). 
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IDENTIFICAÇÃO ANO PAÍS 
TIPO DE 

ESTUDO 
AMOSTRA COMENTÁRIOS 

Francisco PMSB et al. 

Impacto da Vacinação contra 

influenza na mortalidade por 

doenças respiratórias em idosos 

 

Publicação-2005 

Coleta-1980/2000 

Brasil Ecológico de 

séries temporais 

Idosos (60 anos 

ou mais) pelos 

dados do SIM  

Após a vacinação nota-se uma tendência ao declínio 

dos indicadores de mortalidade. Para a população 

idosa masculina, o coeficiente médio no período de 

1980 a 1998 foi de 5,08 óbitos por mil homens com 

aumento linear não constante de 0,13 ao ano. Em 

2000, o coeficiente observado foi de 4,72 óbitos por 

mil homens. Já para as mulheres de 60 anos ou 

mais, o coeficiente anual médio foi de 3,18 óbitos por 

mil mulheres com incremento não constante de 0,08 

ao ano. Em 2000 o coeficiente observado foi 2,99 

óbitos por mil mulheres, além da redução 

significativa dos mesmos em todas as faixas etárias. 

Jefferson T et al. 

Efficacy and effectiveness of 

influenza vaccines in elderly 

people: a systematic review 

Publicação-2005 

Coleta-2004 

Estados 

Unidos 

Revisão 

sistemática 

64 estudos com 

idosos (65 anos 

ou mais) 

Em instituições de idosos a eficácia de vacinas 

contra a gripe foi de 23%. Vacinas combinadas 

preveniram 46% para pneumonia, 45% para 

internações, 42% para a mortes por influenza ou 

pneumonia e reduziu a mortalidade geral em 60%. 

Em idosos da comunidade as vacinas combinadas 

reduziram em 26% as internações por influenza e 

pneumonia e 42% da mortalidade por todas as 

causas. Após o ajuste para fatores de confusão, 

houve um aumento na redução das admissões 

hospitalares por influenza e pneumonia (27%), 

doenças respiratórias (22%), doenças cardíacas 

(24%) e por todas as causas de mortalidade (47%). 
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IDENTIFICAÇÃO ANO PAÍS 
TIPO DE 

ESTUDO 
AMOSTRA COMENTÁRIOS 

Burns VE et al. 

Factors influencing influenza 

vaccination uptake in an elderly, 

community-based sample 

Publicação-2005 Reino Unido Transversal 444 idosos (65 

anos ou mais) 

Os preditores de captação de vacinação foram: ter 

um médico ou enfermeiro, que explicou por que a 

vacinação é importante e os possíveis efeitos 

colaterais, viver com alguém, ter um carro ou ser 

capaz de caminhar até o serviço de saúde e não ser 

dependente de outras pessoas ou transportes 

públicos. A maioria dos participantes que receberam 

a vacina relataram ter feito isso em resposta aos 

avisos ou conselhos de profissionais da área médica. 

As explicações mais comuns dadas por aqueles que 

tinham optado por não receber a vacinação foram o 

medo de efeitos colaterais e as preocupações em 

relação à eficácia da vacinação.  

Landi F et al. 

Prevalence and predictors of 

influenza vaccination among frail, 

community-living elderly patients: 

an international observational 

study 

Publicação-2005 11 países da 

Europa 

Transversal 3878 idosos (65 

anos ou mais)  

A taxa de vacinação contra a gripe da amostra foi de 

cerca de 59%. Diferenças geográficas significativas 

eram evidentes na prevalência de vacinação que 

variaram de 31% a 88% nos lugares. As pessoas 

que vivem sozinhas têm 22% menos chance de 

receber a vacina da gripe, em comparação com 

aqueles que vivem com um cuidador informal. Da 

mesma forma, comprometimento cognitivo e 

presença de problemas econômicos foram 

associados a uma menor probabilidade de serem 

vacinadas. Por outro lado, a idade avançada e 

comorbidade foram associados com uma 

probabilidade mais elevada de ser vacinado. 
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IDENTIFICAÇÃO ANO PAÍS 
TIPO DE 

ESTUDO 
AMOSTRA COMENTÁRIOS 

O’Malley AS et al. 

Immunization disparities in older 

Americans: determinants and 

future research needs  

Publicação-2006 

Coleta-2000/2002 

Estados 

Unidos 

Transversal de 

base populacional 

18013 idosos As taxas de imunização foram abaixo dos números 

recomendados para todos. As disparidades entre os 

beneficiários brancos e negros no recebimento das 

vacinas apresentaram uma diferença absoluta de 

17% para cada vacina. Após o ajuste para o 

paciente, médico, sistema de saúde, e em nível de 

características de área, os beneficiários brancos 

tinham significativamente maiores chances de 

vacinação do que os beneficiários negros 52% mais 

para vacinação contra a gripe e 82% mais para a 

vacinação pneumocócica. Beneficiários cujo médico 

habitual é um generalista apresentaram maiores 

chances de imunização do que aqueles com um 

especialista como o seu médico habitual. 

Mangtani P et al. 

Cross-sectional survey of older 

peoples’ views related to 

influenza vaccine uptake 

Publicação-2006 

Coleta-2000 

Inglaterra Transversal 844 idosos (75 

anos ou mais) 

85% dos homens e 75% das mulheres foram 

vacinados contra a gripe no ano anterior. Mais de 

80% relataram ter sido influenciada por 

recomendação de um profissional de saúde. Dentre 

os que não receberam a vacina os principais motivos 

foram não ficar doente, seguido pela percepção de 

que a vacina faz mal e o fato de não quererem 

receber a imunização. 

Donalisio MR et al. 

Fatores associados à vacinação 

contra influenza em idosos em 

município do Sudeste do Brasil 

 

Publicação-2006 

Coleta-2002 

 

Brasil Transversal de 

base populacional 

365 idosos (60 

anos ou mais) 

Os achados mostraram uma cobertura de 63,2%. As 

variáveis, idade, hipertensão arterial e inserção em 

atividades na comunidade estiveram associadas 

positivamente com a vacinação. 
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IDENTIFICAÇÃO ANO PAÍS 
TIPO DE 

ESTUDO 
AMOSTRA COMENTÁRIOS 

Francisco PMSB et al. 

Fatores associados à vacinação 

contra influenza em idosos  

 

Publicação-2006 

Coleta-2001 

 

Brasil Transversal de 

base populacional 

1908 idosos (60 

anos ou mais) 

Nos achados do estudo 66% aderiram à vacina. 

Estiveram associadas positivamente à vacina a idade 

superior a 70 anos e a presença de hipertensão. A 

escolaridade mais alta (acima de 9 anos) esteve 

associada negativamente.  

Araújo TME et al.  

Vacina contra influenza: 

conhecimento, atitudes e práticas 

de idosos em Teresina  

Publicação-2007 

Coleta-2006 

Brasil Transversal 

Inquérito 

domiciliar em uma 

área de PSF 

74 idosos (60 

anos ou mais) 

Observou-se que 85,3% possuem conhecimento 

inadequado sobre a vacina contra influenza sobre os 

benefícios, reações e contraindicações da vacina. 

89,1% tinham atitude favorável frente à vacina contra 

a gripe, e apenas 10,9% apresentavam atitude nem 

favorável nem desfavorável. Observou-se que 82,4% 

dos idosos informaram ser vacinados todos os anos. 

Verificou-se que 17,6% não aceitam a vacina. Os 

motivos mais frequentes para a não vacinação foram 

doença e temor dos eventos adversos. 

Nichol KL et al. 

Effectiveness of influenza vaccine 

in the community-dwelling elderly 

Publicação-2007 Estados 

Unidos 

Coorte Idosos (65 anos 

ou mais) 

A vacina da gripe esteve associada a uma 

diminuição de 27% no risco de hospitalizações por 

pneumonia e gripe e uma redução de 48% no risco 

de morte por qualquer causa. 

Lima-Costa MF.  

Factors associated with influenza 

vaccination among elderly in a 

metropolitan area in Southeastern 

Brazil 

Publicação-2008 

Coleta-2003 

Brasil Transversal de 

base populacional 

1786 idosos (60 

anos ou mais) 

 A cobertura de vacinação foi de 66,3%. As variáveis 

que apresentaram associações positivas com a 

vacinação foram faixa etária (70-79 e ≥80 anos), 

exercícios físicos, ter tido a pressão arterial aferida 

nos últimos dois anos e ter consultado um médico no 

último ano. Associação negativa foi encontrada para 

ser solteiro.  
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IDENTIFICAÇÃO ANO PAÍS 
TIPO DE 

ESTUDO 
AMOSTRA COMENTÁRIOS 

Geronutti DA et al.  

Vacinação de idosos contra a 

influenza em um centro de saúde 

escola do interior do estado de 

São Paulo 

Publicação-2008 Brasil Transversal 162 idosos (60 

anos ou mais) 

Verificou-se que todos os idosos relataram ter ouvido 

falar sobre a vacina, porém somente 61,7% referiram 

a importância da mesma como prevenção.  64,2% 

obtiveram informações pelo rádio e televisão.  

Observou-se que 83,3% referiram ter sido 

imunizados anteriormente. Destes, 50,6% referiram 

receber mais de cinco imunizações. Com relação às 

reações 17,9% referiram apresentar. Os sintomas 

mais citados foram: mal estar, febre e dor no local da 

vacina. 

 

Carrillo SPE et al.  

Factors associated to  influenza 

vaccination in people over 60 

years seen in primary care 

Publicação-2009 

Coleta-2005 

Espanha Transversal 557 idosos (60 

anos ou mais) 

Da amostra 57,8% dos idosos receberam a vacina 

contra a gripe. As principais razões para a rejeição 

da vacinação foram não ter gripe e medo das 

reações adversas. 

Dip RM et al. 

Influenza vaccination in non-

institucionalized elderly: a 

population-based study in a 

medium-sized city in Southern 

Brazil.  

Publicação-2010 

Coleta-2007 

 

Brasil Transversal de 

base   

populacional 

396 idosos (idade 

entre 60 e 95 

anos) 

Nos achados 100% dos idosos referiram conhecer a 

vacina, apenas 5,3% referiram o médico como fonte 

da informação. Dentre os que não se vacinaram 

83,2% alegaram como motivo da não adesão o 

desejo explícito de não ser vacinado. As principais 

justificativas para isso foram o medo de eventos 

adversos e a falta de credibilidade na eficácia da 

vacina. A prevalência de eventos adversos foi baixa. 

Idade, tabagismo e ter referido ausência de consulta 

médica no último ano associaram-se a menor 

adesão. 
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IDENTIFICAÇÃO ANO PAÍS 
TIPO DE 

ESTUDO 
AMOSTRA COMENTÁRIOS 

Vilarino MAM et al. 

Idosos vacinados e não 

vacinados contra a influenza: 

morbidade relatada e aspectos 

sociodemográficos, Porto Alegre, 

RS 

 

Publicação-2010 

Coleta-2004 

Brasil Transversal 1130 idosos (60 

anos ou mais) 

A cobertura vacinal foi de 73%. Encontrou-se maior 

proporção na população vacinada de pessoas na 

faixa etária de 70 a 79 anos (42%) e na população 

não vacinada na faixa de 60 a 64 anos (40%). Os 

idosos vacinados são na maioria mais velhos, 

mulheres, têm plano de saúde, declaram renda mais 

elevada, realizam atividades físicas e não são 

fumantes. Os idosos não vacinados são na maioria 

homens, mais jovens, com menor renda, não 

realizam atividades físicas e são fumantes. 

Observou-se percentual menor de relato de 

pneumonias e internações hospitalares entre os 

vacinados em relação aos não vacinados. 

Francisco PMSB et al.  

Influenza vaccination among 

elders: prevalence, associated 

factors, and reasons for 

noncompliance in Campinas, Sao 

Paulo State, Brazil 

 

Publicação-2011 

Coleta-2008/2009 

 

 

Brasil Transversal de 

base populacional 

1517 idosos (60 

anos ou mais) 

Nos achados 62,6% referiram vacinação no ano 

prévio. As variáveis atividade ocupacional, atividade 

física no lazer, diabetes, internação hospitalar, e 

orientação de profissional de saúde estiveram 

associadas positivamente à vacina. As razões para 

não adesão foram o medo das reações e não achar 

que era necessário. 

Walsh JA et al. 

Economic implications of 

influenza and influenza vaccine  

Publicação-2011 

Coleta-2009 

Estados 

Unidos 

Revisão 

sistemática 

100 estudos de 

mais de 12 países 

A gripe sazonal custa Alemanha, França e dos EUA, 

entre 4 e 87 bilhões anualmente. A vacinação contra 

a gripe é bastante rentável entre as crianças de 6 

meses a 18 anos de idade, nos trabalhadores de 

saúde e gestantes , e em indivíduos de alto risco.  
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IDENTIFICAÇÃO ANO PAÍS 
TIPO DE 

ESTUDO 
AMOSTRA COMENTÁRIOS 

Piacentini S et al. 

After vaccination adverse effects 

in the city of Campo Grande, MS, 

Brazil 

Publicação-2011 

Coleta-2006 

Brasil Transversal 41 fichas de 

notificação 

A vacina contra influenza teve 7,3% das notificações, 

sendo todas as reações benignas e locais como dor, 

rubor, calor, enduração e exantema no local de 

aplicação. 

 

 

 

Campos et al.  

Fatores relacionados à vacinação 

contra a gripe em idosos: estudo 

transversal, Cambé, Paraná, 

Brasil  

Publicação-2012 

Coleta-2008/2009 

Brasil Transversal 

Amostra aleatória 

990 idosos (60 

anos ou mais) 

A cobertura vacinal foi de 74,6%. A maior taxa de 

adesão foi entre os indivíduos mais velhos, 

hipertensos, e com renda mensal de até 3 salários 

mínimos. Idosos sedentários aderiram menos à 

vacinação, e divorciados/separados apresentaram 

menor adesão comparados aos casados. 

 

Osterholm MT et al. 

Efficacy and effectiveness of 

influenza vaccines: a systematic 

review and meta-analysis 

Publicação-2012 Estados 

Unidos 

Revisão 

sistemática e 

meta-análise 

31 estudos 

elegíveis feitos 

com populações 

de diferentes 

idades 

A eficácia da vacina inativada trivalente foi mostrada 

em 67% das estações analisadas. Em 10 ensaios 

clínicos randomizados o conjunto  da eficácia foi de 

59% em adultos com idades entre 18-65 anos. Já a 

eficácia da vacina contra gripe foi mostrada 75% das 

estações analisadas. E em 10 ensaios clínicos 

randomizados o conjunto da eficácia foi de 83% em 

crianças de 6 meses a 7 anos. A eficácia da vacina 

monovalente contra H1N1 foi em 69% dos estudos. 

Quanto à efetividade da vacina foi variável para a 

gripe sazonal, 35% mostraram proteção significativa 

contra a gripe.  
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IDENTIFICAÇÃO ANO PAÍS 
TIPO DE 

ESTUDO 
AMOSTRA COMENTÁRIOS 

Nagata JM et al. 

Social determinants of health and 

seasonal influenza vaccination in 

adults>= 65 years: a systematic 

review of qualitative and 

quantitative data 

Publicação-2013 Estados 

Unidos 

Revisão 

sistemática 

58 estudos feitos 

com idosos de 65 

anos ou mais  

Os determinantes estruturais tais como idade, sexo, 

estado civil, escolaridade, etnia, status sócio-

econômico, os valores sociais e culturais , bem como 

determinantes intermediários, incluindo habitação, 

local de residência, crenças comportamentais, 

influências sociais, as experiências anteriores de 

vacinas, susceptibilidade percebida, fontes de 

informação, e estado de saúde percebido influenciou 

na vacinação contra a gripe sazonal. Além disso, 

fatores relacionados ao sistema de saúde, incluindo 

acessibilidade, conhecimentos, atitudes sobre a 

vacinação e conselhos dos médicos também foram 

determinantes importantes de vacinação. 

Scoralick FM et al. 

Mortality due to respiratory 

diseases in the elderly after 

influenza vaccination campaigns 

in the Federal District, Brazil, 

1996-2009 

Publicação-2013 Brasil Ecológico de 

séries temporais 

Idosos (60 anos 

ou mais) 

O coeficiente de mortalidade geral aumentou com a 

idade. Ao passar do tempo houve uma redução no 

coeficiente de mortalidade geral em todas as faixas 

etárias, especialmente naquela com 80 anos ou 

mais. Houve também uma  redução do coeficiente de 

mortalidade por doenças respiratórias em todos os 

grupos etários, especialmente naqueles com mais de 

80 anos. O índice de mortalidade por causas 

respiratórias mostrou uma redução em todas as 

faixas etárias por todo o período estudado. Em 2000, 

ano imediatamente subsequente à primeira 

campanha vacinal, a redução do índice de 

mortalidade por doenças respiratórias foi mais 

pronunciada na faixa etária > 70 anos. 
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APÊNDICE 2. Manual do questionário de vacinação contra gripe 

 

ATENÇÃO!!! Em todas as questões caso o entrevistado não possa responder 

será aceito o relato do cuidador. 

 

AGORA VAMOS FALAR SOBRE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 

 

1) ALGUMA VEZ NA VIDA O(A) SR(A). TOMOU A VACINA DA GRIPE?  

(0) Não  

(1) Sim→ Pule para a questão 3  

(9) IGN→ Pule para a questão 10  

Nesta questão interessa saber se o(a) entrevistado(a) tomou a vacina da gripe 

alguma vez na vida. Caso a resposta seja “acho que sim/não”, pergunte se sim ou 

não; se, ainda assim, o(a) idoso(a) não souber dizer com precisão, assinale “9 – 

IGN”. No caso de questionário impresso, caso a resposta seja “1 – Sim”, assinale 

“NSA” na questão 2 e prossiga o questionário normalmente a partir da questão 3. No 

caso de “9 – IGN”, assinale “NSA” nas questões 2 até a 9, e prossiga o questionário 

normalmente a partir da questão 10. 

 

2) QUAL O PRINCIPAL MOTIVO DE O(A) SR(A). NUNCA TER TOMADO A 

VACINA DA GRIPE?  

(01) Não quis  

(02) Não gosta  

(03) Tem medo  

(04) Não se gripa  

(05) Esqueceu  

(06) Alérgico  

(07) Médico falou para não fazer  

(08) Não acredita na vacina  

(09) Outro (Qual? _______________________________)  

(88) NSA  

(99) IGN  
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*** Atenção: no caso de questionário impresso, independentemente da resposta, se 

respondeu a questão 2, preencha as questões 3 até a 9 com “NSA” e prossiga com 

o questionário a partir da questão 10. *** Aguardar a resposta do(a) entrevistado(a). 

As opções de resposta não devem ser lidas em voz alta. Registrar somente uma 

opção de acordo com a resposta do entrevistado. Aqui é importante saber o principal 

motivo de nunca ter se vacinado contra a gripe. A opção “09 – Outro” deverá ser 

marcada quando nenhuma das alternativas citadas responder a questão, registrando 

a resposta do(a) entrevistado(a) no espaço adequado. 

 

3) O(A) SR(A). TOMOU A VACINA DA GRIPE EM 2013?  

(0) Não  

(1) Sim→ Pule para a questão 5  

(8) NSA  

(9) IGN→ Pule para a questão 10  

Caso a resposta seja “acho que sim/não”, pergunte se sim ou não; se, ainda assim, 

o(a) idoso(a) não souber dizer com precisão, assinale “9 – IGN”. No caso de 

questionário impresso: caso a resposta seja “1 – Sim”, preencha com “NSA” a 

questão 4 e prossiga a partir da questão 5. No caso de resposta “9 – IGN”, preencha 

as questões 4 até 9 com “NSA” e prossiga normalmente a partir da questão 10. 

 

4) QUAL O PRINCIPAL MOTIVO DE O(A) SR(A). NÃO TER TOMADO A VACINA 

DA GRIPE EM 2013?  

(01) Não quis  

(02) Não gosta  

(03) Tem medo  

(04) Não se gripa  

(05) Esqueceu/Perdeu a campanha  

(06) Alérgico  

(07) Estava doente  

(08) Ficou gripado por causa da vacina  

(09) Médico falou para não fazer  

(10) Outro (Qual? _________________________________)  

(88) NSA  
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(99) IGN  

*** Atenção: no caso de questionário impresso, independentemente da resposta, se 

respondeu a questão 4, preencha as questões 5 até a 9 com “NSA” e prossiga com 

o questionário a partir da questão 10. ***  

Aguardar a resposta do(a) entrevistado(a). As opções de resposta não devem ser 

lidas em voz alta. Registrar somente uma opção de acordo com a resposta do 

entrevistado. Aqui é importante saber o principal motivo de não ter se vacinado 

contra a gripe no ano de 2013. A opção “10 – Outro” deverá ser marcada quando 

nenhuma das alternativas citadas responder a questão, registrando a resposta do(a) 

entrevistado(a) no espaço adequado. 

 

5) EM QUE LOCAL O(A) SR(A). TOMOU A VACINA DA GRIPE EM 2013? (leia as 

alternativas em voz alta)  

(1) Posto de saúde  

(2) Centro de especialidades  

(3) Clínica de vacinação/Laboratório particular  

(4) Consultório médico  

(5) Local de trabalho  

(6) Outro (Qual? _____________________________)  

(8) NSA  

(9) IGN  

Leia em voz alta as opções de resposta desta pergunta, sem os números, com 

exceção das alternativas “NSA” e “IGN”. Essa questão refere-se à instituição onde 

foi realizada a vacina contra a gripe no ano de 2013.  

 

6) O(A) SR(A). PAGOU PELA VACINA DA GRIPE NESSA ÚLTIMA VEZ?  

(0) Não  

(1) Sim  

(8) NSA  

(9) IGN  

Nesta questão, interessa saber se o(a) entrevistado(a) pagou pela vacina da gripe 

realizada em 2013.  
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7) O(A) SR(A). FEZ A VACINA DURANTE A CAMPANHA - MESES DE ABRIL E 

MAIO - OU FORA DA CAMPANHA - OUTROS MESES?  

(1) Durante a campanha  

(2) Fora da campanha  

(8) NSA  

(9) IGN  

Nesta questão interessa saber o período em que o(a) entrevistado(a) foi vacinado 

referente ao ano de 2013. 

Para a resposta “durante a campanha”, considerar os meses de abril e maio de 

2013. Para a resposta “fora da campanha”, considerar os demais meses.  

 

8) O(A) SR(A). TEVE ALGUMA COMPLICAÇÃO OU SENTIU ALGUM MAL-

ESTAR NOS PRIMEIROS DOIS DIAS DEPOIS QUE TOMOU A VACINA?  

(0) Não→ Pule para questão 10 

 (1) Sim  

(8) NSA  

(9) IGN  

Nesta questão, interessa saber se o(a) entrevistado(a) sentiu qualquer tipo de mal-

estar nos primeiros dois dias (48 horas) após a vacinação. Caso a resposta seja “0 – 

Não”, no caso do questionário impresso: preencha a questão 9 com “NSA” e 

prossiga normalmente a partir da questão 10.  

 

9) VOU LER ALGUMAS DESSAS COMPLICAÇÕES E O(A) SR(A). ME DIGA SE 

SENTIU OU NÃO: (leia as alternativas em voz alta, uma por uma, e marque 

quando necessário)  

(1) Dor/Inchaço no local da injeção  

(2) Febre  

(3) Mal-Estar  

(4) Desconforto respiratório  

(5) Dor muscular  

(6) Outro (Qual? _____________________________)  

(8) NSA  

(9) IGN  
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Atenção: leia em voz alta as opções de resposta desta pergunta, uma a uma, sem 

os números, com exceção das alternativas “NSA” e “IGN”. Mais de uma alternativa 

pode ser marcada.  

 

10) O(A) SR(A). TEM CARTEIRA DE VACINAÇÃO?  

(0) Não→ Finalize o questionário 

 (1) Sim  

(9) IGN Caso a resposta seja “0 – Não”, no caso do questionário impresso, preencha 

a questão 11 com “NSA” e finalize o questionário. 

 

11) POSSO VER SUA CARTEIRA DE VACINAÇÃO?  

(1) Viu e a vacina de 2013 está registrada  

(2) Viu e a vacina de 2013 não está registrada 

(3) Idoso(a) não sabe da carteira  

Nesta questão, o entrevistador deverá pedir para ver a carteira de vacinação do(a) 

entrevistado(a) e checar se existe registro de vacinação da gripe no ano de 2013. 

Permita que o(a) idoso(a) procure a carteira de vacinação. Se o(a) idoso(a) não a 

encontrar, ou não souber se tem, marcar a opção “3 – Idoso(a) não sabe da 

carteira”. 
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II- RELATÓRIO DO TRABALHO DE CAMPO 
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1. Introdução 

 

O Programa de Pós-graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel), foi criado em 1991 e foi o primeiro da área de Saúde Coletiva a 

receber nota “7”, conceito máximo da avaliação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sendo considerado de 

excelência no padrão internacional.  

Desde 1999 o PPGE realiza, bianualmente, o “Consórcio de Pesquisa”, que 

consiste em um estudo transversal, de base populacional realizado na zona urbana 

do município de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul1. Essa pesquisa contribui com 

a redução do tempo de trabalho de campo e otimiza os recursos financeiros e 

humanos. Além disso, visa compartilhar entre os alunos a experiência em todas as 

etapas de um estudo epidemiológico resultando nas dissertações dos mestrandos e 

ainda, retratando a situação de saúde da população da cidade. 

Ao longo de quatro bimestres, através das disciplinas de Prática de Pesquisa I 

a IV, ofertadas pelo PPGE, ocorre o planejamento do estudo populacional, desde a 

escolha dos temas até a planificação e execução do trabalho de campo. Em 

2013/14, a pesquisa contou com a supervisão de 18 mestrandos do PPGE, sob a 

coordenação de três docentes do Programa: Dra. Maria Cecília Assunção, Dra. 

Helen Gonçalves e Dra. Elaine Tomasi. Neste ano o estudo de base populacional 

teve um diferencial, pois foi realizado apenas com a população idosa da cidade, 

indivíduos com 60 anos ou mais, o qual foram investigadas informações 

demográficas, socioeconômicas e comportamentais, juntamente com temas 

específicos de cada mestrando (Quadro 1). Além da aplicação do questionário, 

foram realizados testes, medidas antropométricas e medida de atividade física 

através de um aparelho (acelerômetro) com os idosos, sendo essas medidas parte 

dos estudos de alguns mestrandos. O peso e altura do joelho possibilitaram a 

medida de Índice de Massa Corporal (IMC), através de uma fórmula específica, que 

foi comum a todos os mestrandos.  
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QUADRO 1. Descrição dos alunos, áreas de graduação e temas do Consórcio de 

Pesquisa do PPGE. Pelotas, 2013/2014. 

Mestrando Graduação Tema de pesquisa 

Ana Paula dos Santos  Nutrição Comportamento alimentar 

Andrea Wendt Böhm Educação 

Física 

Suporte social para atividade física  

Bárbara Heather Lutz Medicina Uso de medicamentos inadequados 

Camila Garcez Ribeiro Odontologia Perda dentária e uso de prótese 

Caroline Costa Nutrição Obesidade geral e abdominal 

Fernanda Ewerling Economia Avaliação temporal da posse de bens 

Fernando Pires Hartwig Biotecnologia Consumo de leite e intolerância à 

lactose 

Giordano Santana Sória Odontologia Falta de acesso e utilização de serviço 

odontológico 

Isabel Oliveira Bierhals Nutrição Dependência para comer, comprar e 

fazer as refeições 

Luna Strieder Vieira Nutrição Risco nutricional 

Maurício Feijó da Cruz Educação 

Física 

Simultaneidade de fatores de risco 

para doenças crônicas  

Natália Limões Hellwig Psicologia Sintomas depressivos  

Natália Peixoto Lima Nutrição Ambiente domiciliar e fatores de risco 

para queda 

Rosália Garcia Neves Enfermagem Vacinação contra influenza  

Simone Antúnes Reis Nutrição Fragilidade em idosos 

Thaynã Ramos Flores  Nutrição Orientações sobre hábitos saudáveis  

Thiago Gonzalez 

Barbosa  

Medicina Prevalência de Sarcopenia 

Vanessa Miranda Farmácia Utilização do programa Farmácia 

Popular   

 

Através dos projetos individuais de cada mestrando, foi elaborado um projeto 

geral intitulado “Avaliação da saúde de idosos da cidade de Pelotas, RS, 2013”. 

Esse projeto geral, também chamado de “projetão”, contemplou o delineamento do 
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estudo, os objetivos e as justificativas de todos os temas de pesquisa, além da 

metodologia, processo de amostragem e outras características da execução do 

estudo. O projeto foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade 

de Medicina (FAMED) da UFPel através da Plataforma Brasil no dia 19 de 

novembro, com a obtenção do número de protocolo: 201324538513.1.0000.5317, e 

no dia posterior ao envio foi aprovado pelo CEP. 

 

2. Comissões do trabalho de campo 

 

O Consórcio de Pesquisa busca integrar todos os mestrandos para o trabalho 

em grupo. Para isso, foram estabelecidas comissões e responsáveis por cada uma a 

fim de garantir melhor preparação da pesquisa e bom andamento do trabalho de 

campo. Essas comissões eram compostas por todos os mestrandos, podendo os 

mesmos estar inseridos em mais de uma delas. Ainda, os alunos pertencentes à 

Wellcome Trust ficaram envolvidos com o trabalho do Consórcio de 2013/14, 

embora suas dissertações não tenham sido feitas com os dados coletados nesta 

pesquisa. As comissões, os responsáveis e as suas atribuições estão listados 

abaixo: 

 Elaboração do questionário: Bárbara Lutz; Thaynã Flores. 

Essa comissão foi responsável pela elaboração do questionário comum a 

todos os mestrandos, pela organização dos instrumentos de cada mestrando e pela 

elaboração do controle de qualidade. 

 Logística e trabalho de campo: Gary Joseph; Giordano Sória; Isabel 

Bierhals; Natália Hellwig. 

Foi responsável pela contratação de uma secretária, pela aquisição e controle 

do material utilizado em campo. Ainda, organizou seleção das candidatas para 

executarem a contagem dos domicílios (“bateção”) e para a função de 

entrevistadoras e, também, auxiliou na organização dos treinamentos. 

 Elaboração do “Projetão”: Ana Paula Gomes; Camila Garcez Ribeiro. 

Foi responsável pela elaboração do projeto geral enviado ao Comitê de Ética 

em Pesquisa, com base em itens dos projetos de cada mestrando. 

 Financeiro: Fernanda Ewerling; Fernando Hartwig; Isabel Bierhals. 

Responsável pelo orçamento e controle das finanças do Consórcio de 

Pesquisa. 
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 Amostragem e banco de dados: Andrea Böhm; Caroline Costa; Leidy 

Ocampo; Luna Vieira; Maurício da Cruz; Simone Farías. 

Essa comissão foi responsável por organizar os dados para a realização do 

processo de amostragem da pesquisa, sendo esses dados os mapas e setores 

censitários. Além disso, organizaram todo o questionário na versão digital utilizando 

o software Pendragom®Forms VI e sua inserção em todos os netbooks utilizados no 

trabalho de campo. Após o início da pesquisa, semanalmente, os integrantes da 

comissão se organizaram em escalas de plantão para realizar a transferência das 

entrevistas para o servidor e gerenciamento do banco de dados, executando todas 

as alterações necessárias e corrigindo as inconsistências disponibilizadas pela 

comissão das planilhas. Por fim, essa comissão foi responsável, também, pela 

versão final do banco de dados que foi utilizado por todos os mestrandos em suas 

análises.  

 Divulgação do trabalho de campo: Giordano Sória; Rosália Neves; 

Thiago Silva.  

Responsável pela divulgação da pesquisa para a população através dos 

meios de comunicação existentes, juntamente com o setor de imprensa do Centro 

de Pesquisas Epidemiológicas (CPE). Ainda, essa comissão auxiliou na elaboração 

do material com os resultados finais da pesquisa a serem devolvidos aos 

participantes.  

 Elaboração do relatório de trabalho de campo: Rosália Neves; Thaynã 

Flores. 

Foi responsável pelo registro de todas as informações relevantes das 

reuniões e pela elaboração do relatório do trabalho de campo do Consórcio de 

Pesquisa do PPGE. 

 Elaboração do manual de instruções: Thiago Gonzales; Vanessa 

Miranda. 

Responsável pela elaboração de um manual de instruções contendo todas as 

informações sobre o instrumento geral, procedimentos genéricos durante a 

entrevista e instruções para cada pergunta dos questionários dos mestrandos. 

 Controle de planilhas: Fernanda Ewerling; Natália Lima. 

Essa comissão foi responsável pelo controle de entrevistas de cada setor, 

sendo que as informações eram obtidas de cada mestrando, semanalmente, para 
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que a planilha ficasse atualizada. Essa planilha possuía informações sobre número 

de domicílios visitados, número de idosos, número de domicílios sem idosos, 

número de entrevistas realizadas, controles de qualidades feitos e pendências de 

entrevistas ou de setores. Ainda, foi responsável pelo controle de inconsistências 

das entrevistas que eram enviadas para o mestrando responsável pela 

entrevistadora, solucionado e devolvido para a comissão do banco de dados para a 

correção. 

 

3. Questionários 

 

As questões referentes aos aspectos socioeconômicos foram incluídas no 

instrumento “Bloco B”, sendo referente ao bloco domiciliar. As questões 

demográficas, comportamentais e específicas do instrumento de cada mestrando 

foram incluídas no questionário geral, denominado “Bloco A” ou bloco individual.  

O Bloco A era respondido por indivíduos com 60 anos ou mais, pertencentes 

à pesquisa. Esta parte foi composta por 220 questões, incluindo aspectos 

demográficos e questões específicas do instrumento de cada mestrando, como: 

atividade física, estilo de vida, presença de doenças, alimentação e nutrição, 

utilização dos serviços de saúde, vacinação contra a gripe, consultas com o dentista, 

utilização de prótese dentária, acesso e utilização de medicamentos, ajuda para 

alguma atividade de vida diária e depressão. Além disso, continha os testes e 

medidas que foram realizados durante a entrevista (teste de marcha, levante e ande 

e da força manual; medidas de peso, altura do joelho e   circunferência da 

cintura).Também foi coletada saliva apenas em idosas nascidas nos meses de 

janeiro, março, maio, junho, agosto, setembro, outubro e dezembro.  

O Bloco B foi respondido apenas por uma pessoa, preferencialmente o chefe 

da família, podendo ser ou não o(a) idoso(a). Esse bloco continha 31 perguntas 

referentes aos aspectos socioeconômicos da família e posse de bens.  

 

4. Manual de instruções 

 

A elaboração do manual de instruções auxiliou no treinamento e 

eventualmente nas entrevistas durante o trabalho de campo. Cada entrevistadora 
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possuía uma versão impressa do manual e para agilizar no momento da entrevista 

ainda tinha nos netbooks uma versão digital do documento. 

No manual havia informações necessárias para cada questionário, incluindo 

orientações sobre o que se pretendia coletar de dados, tendo a explicação da 

pergunta e opções de resposta além de instruções nos casos em que as opções 

deveriam ser lidas ou não. Além disso, continha as definições de termos utilizados 

no questionário, a escala de plantão com o telefone de todos os supervisores e 

cuidados com a manipulação do netbook.   

 

5. Amostra e processo de amostragem 

 

Nos projetos individuais, cada mestrando calculou o tamanho de amostra 

necessário para o tema de interesse, tanto para estimar número necessário para 

prevalência quanto para as possíveis associações. Em todos os cálculos foram 

considerados 10% para perdas e recusas com acréscimo de 15% para cálculo de 

associações, tendo em vista o controle de possíveis fatores de confusão, e ainda, o 

efeito de delineamento amostral dependendo de cada tema. Na oficina de 

amostragem realizada nos dias 16 e 17 de outubro de 2013, coordenada pelos 

professores Aluísio Jardim Dornellas de Barros e Maria Cecília Formoso Assunção, 

foi definido o maior tamanho de amostra necessário (n=1.649) para que todos os 

mestrandos tivessem a possibilidade de estudar os seus desfechos, levando em 

consideração as questões logísticas e financeiras envolvidas.  

O processo de amostragem foi realizado em dois estágios. Inicialmente, foram 

selecionados os conglomerados através dos dados do Censo de 20102. No total 

tinham 488 setores, porém em razão de haver setores com número muito pequeno 

de indivíduos com 60 anos ou mais, em comparação aos outros, alguns foram 

agrupados, restando 469 setores que foram ordenados, de acordo com a renda 

média dos setores, para a realização do sorteio. Esta estratégia garantiu a inclusão 

de diversos bairros da cidade e com situações econômicas distintas. Cada setor 

continha informação do número total de domicílios, organizados através do número 

inicial e número final, totalizando 107.152 domicílios do município. Sendo assim, 

com base no Censo de 2010, para encontrar os 1.649 indivíduos foi necessário 

incluir 3.745 domicílios da zona urbana do município de Pelotas. Definiu-se que 

seriam selecionados sistematicamente 31 domicílios por setor para possibilitar a 
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identificação de, no mínimo, 12 idosos nos mesmos, o que implicou na inclusão de 

133 setores censitários. Os domicílios, dos setores selecionados, foram listados e 

sorteados sistematicamente. 

A comissão de amostragem e banco de dados providenciou os mapas de 

todos os setores sorteados e estes foram divididos entre os 18 mestrandos, ficando 

cada um responsável por, em média, sete setores censitários. 

 

6. Seleção e treinamento das entrevistadoras 

 

Para o reconhecimento dos setores e contagem dos domicílios, realizou-se 

uma seleção de pessoal para compor a equipe do trabalho de campo. Foi realizada 

uma pré-divulgação da abertura das inscrições para a função de “batedora” na rede 

social Facebook e site do Centro de Pesquisas Epidemiológicas (CPE) a partir do 

dia 14 de outubro de 2013. A divulgação do edital iniciou no dia 21 de outubro de 

2013 e foi realizada por diversos meios, como: web site da Universidade Federal de 

Pelotas e do CPE, no jornal Diário da Manhã, cartazes nas faculdades e via 

Facebook do PPGE e dos mestrandos. As inscrições foram encerradas no dia 1° de 

novembro de 2013. 

Como critérios de seleção para as candidatas às vagas de “batedora” e 

posteriormente entrevistadora, foram utilizados os seguintes critérios: ser do sexo 

feminino, ter o ensino médio completo e disponibilidade de tempo para realização do 

trabalho. Outras características, também, foram consideradas, como: experiência 

prévia em pesquisa, desempenho no trabalho no reconhecimento dos setores, 

aparência, carisma, relacionamento interpessoal e indicação por pesquisadores do 

programa. Nesse edital, inscreveram-se 157 pessoas. A seleção das entrevistadoras 

foi realizada com base em experiências prévias em pesquisa, disponibilidade de 

tempo e apresentação das candidatas, resultando em 77 pré-selecionadas. 

O treinamento para o reconhecimento dos setores censitários foi realizado em 

novembro de 2013, tendo 4 horas de duração e ao final a aplicação de uma prova 

teórica, a qual serviu como critério de seleção para a realização do reconhecimento 

dos setores censitários que fizeram parte do consórcio de pesquisa do PPGE 

2013/14. Das 77 selecionadas, 67 compareceram no dia do treinamento. Sendo que 

após a realização da prova teórica permaneceram 36. Cada mestrando contou com 

duas mulheres para realizar o reconhecimento de cada setor. Este processo, 
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chamado de “bateção”, iniciou em novembro de 2013 e foi até o início de dezembro 

do mesmo ano, identificando todos os domicílios pertencentes aos setores 

correspondentes. Além do endereço completo foi, também, registrada a situação do 

domicílio, ou seja, se era residencial, comercial ou desocupado. Cada mestrando 

realizou o controle de qualidade (CQ) nos setores sob sua responsabilidade logo 

quando o reconhecimento foi feito, sendo uma revisão aleatória de alguns 

domicílios, a observação do ponto inicial e final do setor e recontagem dos 

domicílios. Cada batedora recebeu R$ 60,00 por setor adequadamente reconhecido, 

sendo pago somente após o CQ feito pelo supervisor. 

As 29 batedoras que permaneceram até o final do reconhecimento dos 

setores, foram chamadas para o treinamento do questionário e padronização das 

medidas que iniciou em janeiro de 2014. De acordo com a logística do trabalho de 

campo, seria necessário no mínimo de 30 entrevistadoras. Além destas, foram 

chamadas outras previamente indicadas por pesquisadores e vindas de outras 

pesquisas que estavam sendo realizadas concomitantemente. 

O treinamento para as entrevistas iniciou no dia 08/01/2014 pela manhã, 

sendo que 23 entrevistadoras foram convocadas. O mesmo foi realizado pelos 

mestrandos do programa, onde cada um apresentou suas questões a fim de garantir 

melhor desempenho das entrevistas. Após a realização da prova teórica, 11 

entrevistadoras foram selecionadas para a padronização de medidas de altura do 

joelho, circunferência da cintura, peso e circunferência da panturrilha. Durante a 

padronização uma entrevistadora desistiu, restando 10 para serem divididas, onde 

optou-se por uma organização em duplas de mestrandos. 

O trabalho de campo iniciou no dia 28/01/2014 e após o terceiro dia três 

entrevistadoras desistiram. Diante do número reduzido de entrevistadoras em 

campo, os mestrandos e responsáveis pelo consórcio de pesquisas do PPGE 

optaram por realizar uma nova seleção de entrevistadoras. O edital para inscrições 

foi realizado da mesma maneira que o primeiro e ficou disponível para inscrição do 

dia 31/01 até 07/02 de 2014. Sendo assim, 65 entrevistadoras se inscreveram e 

optou-se por chamar todas para este segundo treinamento. No dia 11/02/2014 

iniciou o novo treinamento, com as 65 inscritas. Após o primeiro dia 20 destas 

permaneceram e restaram 14 para a padronização de medidas, tendo uma 

desistência totalizando em 13 entrevistadoras ao final. O treinamento e 
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padronização de medidas tiveram duração de 2 semanas, utilizando os turnos da 

manhã e tarde. 

 

7. Estudo piloto 

 

O estudo piloto com as entrevistadoras selecionadas na primeira etapa foi 

realizado no dia 24/01/2014 em um setor não sorteado para a pesquisa, sendo 

realizado em um dos condomínios da Cohabpel durante manhã e tarde deste dia. 

Um mestrando de cada dupla responsável pela entrevistadora acompanhou a 

entrevista e realizou uma avaliação padrão, que também foi considerada mais uma 

etapa da seleção das mesmas. Após o estudo piloto, foi realizada uma reunião com 

os mestrandos para a discussão de situações encontradas em campo e possíveis 

erros nos questionários. As modificações necessárias foram realizadas pela 

comissão do questionário, manual e banco de dados antes do início do trabalho de 

campo. 

No dia 24/02/2014, exatamente um mês após o primeiro, foi realizado outro 

estudo piloto, também no condomínio Cohabpel no período da tarde como forma de 

seleção das entrevistadoras que participaram do treinamento de questões e 

padronização de medidas da segunda etapa. Foi discutido entre a turma, após 

ambos estudos pilotos, sobre o desempenho das candidatas e questões que 

precisavam ser reforçadas antes do início do trabalho.  

 

8. Logística e trabalho de campo 

 

O início do trabalho de campo deu-se no dia 28/01/2014, inicialmente as 

entrevistadoras recebiam os vales-transportes e visitavam por conta os domicílios 

referentes aos setores dos seus mestrandos responsáveis. Porém, devido ao 

reduzido número de entrevistadoras e algumas desistências que ocorreram entre as 

primeiras selecionadas e, também, para agilizar o trabalho de campo a logística foi 

reorganizada contando com o auxílio de uma van da UFPel que levava as 

entrevistadoras nos setores selecionados para a pesquisa. Para isso, o trabalho de 

campo foi realizado por bairros e respectivos setores, com todas as entrevistadoras 

juntas, permanecendo cada mestrando como responsável pelos setores previamente 

sorteados e pelas entrevistadoras. Os critérios foram os mesmos em ambos os 
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treinamentos. A van iniciou dia 27/02/2014 e permaneceu até o final do campo, 

agosto (02/08/2014), foram 114 dias trabalhados para o Consórcio de Pesquisas do 

PPGE. 

Em todos os domicílios sorteados foi aplicado um questionário de composição 

familiar (CF), no qual eram registrados: nome e idade de todos os moradores e 

contato telefônico (fixo e/ou celular). Onde havia algum morador com 60 anos ou 

mais, essa pessoa era convidada a participar da pesquisa no momento, através de 

uma carta de apresentação, e se no momento, não fosse possível era agendado o 

melhor horário.    

Nos domicílios em que não tinham moradores com 60 anos ou mais, era 

aplicado um questionário sobre a posse de bens a cada dois domicílios, ou seja, no 

primeiro que fosse aplicado o questionário de composição familiar e não houvesse 

idosos aplicava-se o questionário de composição familiar e posse de bens. No 

segundo que não tivesse idosos, não se aplicava o questionário de posse de bens 

(apenas o de composição familiar). No terceiro, aplicavam-se ambos, e assim por 

diante. Esta parte, em domicílios sem idosos, foi realizada por ser o tema de 

pesquisa de uma mestranda (Figura 1). 

Inicialmente, as CF eram aplicadas pelas entrevistadoras juntamente com o 

questionário de posse de bens, realizado a cada dois domicílios sem idosos. Essa 

parte da pesquisa foi obteve remuneração extra às entrevistas. Após o término das 

CF de todos os setores de um bairro iniciou-se a etapa de entrevistas, as quais 

foram agendadas por telefone, ou pessoalmente, e distribuídas para as 

entrevistadoras de forma homogênea.  

Tendo em vista a nova logística, durante o trabalho de campo a escala de 

plantões teve que ser reorganizada tendo dois mestrandos por dia, um que ia na 

van, organizando a rota e auxiliando as entrevistadoras, e outro que agendava as 

entrevistas e organizava a demanda recebida na sala do consórcio. 

Diante das necessidades em identificar idosos em outros setores, de outros 

bairros, os mestrandos assumiram as CF, indo nos domicílios para fazer a 

identificação dos moradores e entregada carta de apresentação em casos de 

presença de idoso além da aplicação das questões de posse de bens. Essa 

mudança foi um consentimento geral entre a turma a fim de otimizar o tempo do 

trabalho de campo. Sendo assim, outros setores foram abertos e as entrevistadoras 
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ficaram responsáveis somente pelas entrevistas com idosos que, na maioria das 

vezes, eram previamente agendadas.  

 

FIGURA 1. Fluxograma do funcionamento das composições familiares em domicílios com e sem 

idosos (60 anos ou mais). Consórcio de Pesquisa do PPGE, 2014. Pelotas, RS.  

 

9. Logística dos acelerômetros 

 

Durante o trabalho de campo, todos os idosos entrevistados eram contatados 

para a entrega de um aparelho que mede a atividade física, o acelerômetro, sendo 

de interesse de dois mestrandos da área. O modelo utilizado na coleta de dados foi 

o GENEActive®, o qual deveria ser utilizado durante sete dias. O dispositivo deveria 

ser colocado no pulso do membro superior não dominante, durante as 24 horas do 

dia, incluindo o banho e as horas de sono, após esse período o dispositivo era 

recolhido para o download e análise dos dados. 

Quanto à marcação e entrega para a colocação, o agendamento era feito 

diariamente. O responsável por esta tarefa marcava as colocações de segunda-feira 

a sábado e repassava para o entregador o qual levava o aparelho até o domicilio 

dos idosos. No momento da entrega o aparelho era ativado. O recolhimento se dava 

sete dias após a colocação, o responsável pelos agendamentos marcava com o 

indivíduo e o entregador buscava o dispositivo nos domicílios dos idosos. 
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Para os agendamentos e recolhimentos, todos entrevistados foram 

contatados via telefone após a entrevista. O recolhimento e a entrega dos 

dispositivos eram realizados de forma simultânea, o entregador saía do Centro de 

Pesquisas com duas listas, uma lista de idosos que completaram os sete dias de 

coleta e, portanto, deveriam entregar o acelerômetro, e uma lista de idosos 

marcados para a colocação do dispositivo. 

 

10. Controle de qualidade 

 

Para garantir a qualidade dos dados coletados foi feito treinamento das 

entrevistadoras, elaboração de manual de instruções, verificação semanal de 

inconsistências no banco de dados e reforço das questões que frequentemente 

apresentavam erros. Além disso, os mestrandos participaram ativamente do trabalho 

de campo fazendo o controle direto de diversas etapas. 

Já na primeira etapa onde foi feito o reconhecimento dos setores pelas 

“batedoras” os mestrandos realizaram um controle de qualidade checando a ordem 

e o número dos domicílios anotados na planilha além de selecionar aleatoriamente 

algumas residências para verificar se as mesmas foram visitadas.  

Após a realização das entrevistas, através do banco de dados recebido 

semanalmente, eram sorteados 10% dos indivíduos para aplicação de um 

questionário reduzido, elaborado pela comissão do questionário, contendo 19 

questões. Este controle era feito pelos mestrandos por meio de revisita aos 

domicílios sorteados, a fim de identificar possíveis problemas no preenchimento dos 

questionários e calcular a concordância, através da estatística Kappa, entre as 

respostas.  

 

11. Resultados gerais 

 

A coleta dos dados terminou no dia 02 de agosto de 2014 com oito 

entrevistadoras em campo. O banco de dados trabalhou durante duas semanas, 

após o final do trabalho de campo, para a entrega do banco final contendo todas as 

informações coletadas e necessárias para as dissertações dos mestrandos. Durante 

todo o trabalho de campo foram realizadas, periodicamente, reuniões entre os 

mestrandos, professoras supervisoras e entrevistadoras visando o repasse de 



66 
 

informações, tomada de decisões, resolução de dificuldades e avaliação da situação 

do trabalho. No dia 19 de agosto foi realizada a última reunião do Consórcio de 

Pesquisas do ano de 2013/2014, entre mestrandos e coordenadoras da pesquisa, 

para entrega dos resultados finais e atribuições de cada comissão. 

Ao final do trabalho de campo foram contabilizadas 1.451 entrevistas com 

idosos, sendo 63% (n= 914) do sexo feminino e 37% (n= 537) do masculino. O 

número de idosos encontrados  foi de 1.844, totalizando 21,3% (n= 393) de perdas e 

recusas, sendo a maioria do sexo feminino (59,3%) e com faixa etária entre 60-69 

anos (59,5%), conforme descrito na Tabela 2. O percentual atingido, ao final do 

trabalho de campo, foi de 78,7% com o número de idosos encontrados (1.844) e de 

88% considerando o número de idosos que se pretendia encontrar inicialmente 

(1.649). 

Fizeram parte da pesquisa 4.123 domicílios dos 133 setores sorteados, sendo 

3.799 visitados tendo 1.379 domicílios com indivíduos de 60 anos ou mais. Em 

relação ao estudo de uma mestranda sobre índice de bens, foram realizadas 886 

listas de bens nos domicílios sem idosos, conforme a logística apresentada 

anteriormente. O percentual de CQ (10%) foi atingido, ao final, sendo realizados 145 

controles. 

 

TABELA 2. Descrição das perdas e recusas segundo sexo e idade. N=393. Pelotas, 

RS. 

Variáveis N % 

Sexo   

Masculino 159 40,5 

Feminino 233 59,3 

Sem informação 1  0,2 

Faixa etária   

60-69 234  59,5 

70-79 90 22,9 

80 ou mais 67 17,1 

Sem informação 2  0,5 
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12. Cronograma 

 

As atividades do Consórcio tiveram início em outubro de 2013 e terminaram 

em agosto de 2014. 

 

Atividades 
2013 2014 

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

Oficina de amostragem            

Entrega do projeto ao 

CEP da FAMED, UFPEL 

           

Reconhecimento dos 

setores 

           

Elaboração do 

questionário e manual de 

instruções 

           

Treinamento das 

entrevistadoras 

           

Estudo Piloto            

Realização do trabalho 

de campo 

           

 

13. Orçamento 

 

O Consórcio de Pesquisa foi financiado por três diferentes fontes: recursos 

provenientes do Programa de Excelência Acadêmica (PROEX) da CAPES, 

repassados pelo PPGE, no valor de R$ 82.500,00e recursos dos mestrandos no 

valor de R$ 8.100,00. No total, foram disponibilizados R$ 85.228,05 gastos conforme 

demonstrado abaixo (Tabelas 3 e 4).  
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TABELA 3. Gastos finais da pesquisa com recursos disponibilizados pelo programa 

para a realização do consórcio de mestrado 2013/2014. 

 Item Quantidade Custo total (R$) 

Vale-transporte 7.072 20.430,50 

Pagamento da secretária 11 meses 9.393,34 

Pagamento das entrevistas 1.452 37.729,00 

Pagamento da bateção 134 8.340,00 

Camisetas/serigrafia 80 1.160,00 

Cópias/impressões 50.000 4.000,00 

Total - 81.052,84 

 

TABELA 4. Gastos finais da pesquisa com recursos disponibilizados pelos 

mestrandos do programa para a realização do consórcio de mestrado 2013/2014.  

Itens Quantidade Custo total (R$) 

Seguro de vida entrevistadoras 21 1.485,78 

Mochilas 20 960,00 

Antropômetros 20 795,00 

Material de escritório - 606,43 

Coquetel final de trabalho de campo - 298,00 

Divulgação - 30,00 

Total - 4.175,21 
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RESUMO 

 

O objetivo do estudo foi descrever a prevalência de vacinação contra influenza e 

fatores associados em idosos, além de identificar os motivos da não adesão e os 

eventos adversos pós-vacinação. O delineamento foi transversal, de base 

populacional, realizado na zona urbana de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil em 

2014. Dos 1.451 idosos, 71% se vacinaram em 2013. Na análise ajustada, os idosos 

com melhor classificação econômica, que não estavam trabalhando, fisicamente 

ativos, ex-fumantes, que consultaram no último ano e que relataram dois ou mais 

problemas de saúde apresentaram maiores prevalências de vacinação. O sexo, 

idade, cor da pele, situação conjugal, escolaridade, uso de álcool, limitações de 

locomoção e excesso de peso não mostraram associação com a vacinação contra 

influenza. Os principais motivos da não adesão foram “não quis/não gosta”, “não se 

gripa” e “tem medo”. Os eventos adversos mais relatados foram mal-estar, dor 

muscular e dor/inchaço local. É necessário investir em abordagens educativas, a fim 

de esclarecer controvérsias e divulgar os benefícios da vacinação. 

 

Palavras-chave: vacinas contra influenza; idoso; estudos transversais; vacinação 

em massa; programas de imunização;  
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ABSTRACT 

 

The study aimed to describe the prevalence of influenza vaccination and associated 

factors in the elderly, indentifying reasons for noncompliance and adverse events 

after vaccination. The design was cross-sectional population-based, in the urban 

area in Pelotas, Rio Grande do Sul, Brazil in 2014. Among 1.451 elderly, 71% have 

been vaccinated in 2013. The adjusted analysis, the elderly ones from the A and B 

economic classes, who were not employed, were physically active, ex-smokers, who 

sought medical assistance last year and who reported two or more health problems 

had the highest prevalence of vaccination. The sex, age, skin color, marital status, 

education, alcohol use, limitations of mobility and overweight are not associated with 

influenza vaccination. The main reasons for noncompliance were “did not/do not 

like”, “do not get flu” and “to be afraid”. The most frequently reported adverse events 

were unease, muscle pain and pain/local swelling. It is necessary to invest in 

educational approaches in order to clarify controversies and to disclosure the 

benefits of vaccination.   

 

Key-words: influenza vaccines; aged; cross-sectional studies; mass vaccination; 

immunization programs;  
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INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da população idosa - definida pelo Estatuto do Idoso1 como 

aquela com 60 anos ou mais - que anteriormente era mais evidenciado nos países 

de renda alta, vem sendo observado também nos países de renda média e baixa.2 

Esta mudança no perfil demográfico da população faz com que aumentem os 

riscos de doenças devido às alterações fisiológicas consequentes da idade.3 Isso 

promove um novo padrão de morbimortalidade na população idosa e uma das 

causas principais são as doenças respiratórias.4 Entre elas está a gripe e suas 

complicações, que implicam em aproximadamente 11% do total das internações 

hospitalares, causam óbitos e custos aos serviços de saúde, principalmente devido à 

forma grave da doença que acomete esta população.5, 6 

A vacinação contra influenza é a principal ação de saúde pública para a 

prevenção desse problema, consiste em uma ação prioritária do Ministério da 

Saúde, fazendo parte do calendário nacional desde 1999.7 É considerada a melhor 

estratégia disponível para a prevenção da gripe e das suas consequências, e tem 

trazido bons resultados para o sistema de saúde como um todo8, podendo 

proporcionar a redução da morbimortalidade, das complicações e das internações 

decorrentes das infecções pelo vírus9, além da diminuição dos gastos com 

medicamentos para tratamento de infecções secundárias.10 

No entanto, para que essa medida de prevenção seja efetiva, é necessária a 

adesão dos idosos às campanhas de vacinação, o que ainda tem se mostrado 

insatisfatória. Apesar da disponibilização gratuita da vacina, as coberturas entre os 

idosos não têm atingido, em vários municípios, os 80% esperados11-14, 

possivelmente devido a fatores contextuais e individuais determinantes da adesão, 

que podem diferir segundo grupos específicos e locais de residência.  

Por isso, além das metas de cobertura vacinal que os municípios têm que 

cumprir, deve-se procurar entender a individualidade de cada um, respeitando o 

direito de escolha. Nesse contexto, a educação em saúde pode atuar como forte 

aliada na adesão da comunidade idosa à vacina, pois muitos não aceitam por 

desconhecimento dos seus benefícios.15 

Diante desse cenário, faz-se necessária a realização de mais estudos que 

avaliem as coberturas vacinais e identifiquem os motivos que levam os idosos a não 
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aderir à vacinação. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é descrever a 

prevalência de vacinação contra influenza e fatores associados em idosos, além de 

identificar os motivos da não adesão e os eventos adversos pós-vacinação. 

 

METODOLOGIA 

 

Pelotas é uma cidade de médio porte localizada na região Sul do Brasil com 

aproximadamente 328.000 habitantes e predomínio da população urbana (93,3%).16 

Possui 38 Unidades Básicas de Saúde distribuídas na zona urbana do município. 

Entre os meses de fevereiro e agosto de 2014 foi realizado um estudo 

transversal de base populacional na zona urbana do município para investigar a 

saúde da população idosa, por meio do consórcio de pesquisa do Mestrado em 

Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, incluindo os projetos de dezoito 

alunos que avaliaram diversos desfechos em saúde nessa faixa etária.  

Foram excluídas as pessoas com menos de 60 anos e os idosos 

institucionalizados em casas geriátricas ou presídios. Para aqueles com 

incapacidade de responder ao questionário foi utilizada a informação fornecida pelo 

cuidador (informante-chave).  

O cálculo de tamanho de amostra para o estudo de prevalência foi feito 

considerando como parâmetros uma prevalência de vacinação de 65%, nível de 

confiança de 95% e margem de erro de quatro pontos percentuais. Com um 

acréscimo de 10% para perdas e recusas, seriam necessários 1.202 indivíduos, já 

contabilizado um efeito de delineamento de 2.  

Para a análise das associações, utilizou-se um erro alfa de 5%, poder de 

80%, razão de não expostos para expostos de 85/15 e razões de prevalência 

variando de 1,2 a 1,4, acréscimo de 10% para perdas e recusas e 15% para controle 

de fatores de confusão, necessitando de um total de 1.039 indivíduos. 

O processo de amostragem foi feito em dois estágios. De acordo com a malha 

do Censo de 201016, todos os 469 setores censitários com 15 idosos ou mais foram 

colocados em ordem crescente de acordo com a renda média do domicílio, o que 

garantiu a participação de indivíduos de diferentes situações socioeconômicas, e 

133 foram selecionados aleatoriamente. Sendo 107.152 o total de domicílios do 

município, dividiu-se esse número pelo total de setores amostrados a fim de obter o 
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“salto” sistemático para seleção dos 31 domicílios de cada setor. Em cada domicílio, 

todos os idosos foram convidados a participar do estudo. 

A vacinação contra influenza foi aferida a partir da pergunta “O(a) senhor(a) 

tomou a vacina da gripe em 2013? (sim, não)”. Também foram feitas perguntas 

diferentes para o grupo de idosos que se vacinou - o tipo de serviço, se pagou pela 

vacina, se fez durante a campanha e se teve algum evento adverso nos primeiros 

dois dias após a vacinação, - e para quem não se vacinou no último ano - se foi 

vacinado em outros anos e o principal motivo para não ter feito neste último ano. 

Dentre as variáveis independentes coletadas as demográficas foram, sexo 

(masculino, feminino); idade (60-69, 70-79, 80 ou mais); cor da pele (branca, 

preta/parda/amarela/indígena) e situação conjugal (com companheiro, sem 

companheiro). As socioeconômicas foram escolaridade em anos completos (0-3, 4-

7, 8-11, ≥12); classificação econômica - ABEP17 - (A/B, C, D/E) e trabalho atual (sim, 

não). Para as limitações de locomoção foram considerados aqueles idosos, que por 

meio da observação da entrevistadora, foram identificados como cadeirantes ou 

acamados (sim, não). 

As variáveis comportamentais foram: atividade física no lazer, medida através 

do International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), utilizando o ponto de corte 

de 150 minutos por semana recomendado pela Organização Mundial de Saúde18 

(ativo, insuficientemente ativo), uso de bebida alcoólica no último mês (sim, não) e 

tabagismo, sendo fumante aquele que fumou ao menos um cigarro no último mês 

(fumante, ex-fumante, nunca fumou).  

Em relação aos problemas de saúde, foram considerados hipertensão, 

diabetes, problema de coração, artrite/reumatismo/artrose e 

asma/enfisema/bronquite na forma de escore (nenhum, um, dois ou mais). A 

utilização de serviços de saúde foi mensurada através da pergunta “Desde <mês do 

ano passado> até agora, o(a) sr(a). consultou com algum profissional de saúde?” 

(sim, não). O excesso de peso foi calculado com base no índice de massa corporal 

utilizando o ponto de corte de 27 kg/m²19 (sim, não). Os idosos tiveram a altura 

estimada a partir da aferição da altura do joelho20 e o peso mensurado em balança 

eletrônica da marca TANITA®, modelo UM-080, com capacidade máxima de 150 

quilogramas e precisão de 100 gramas.  
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A coleta de dados foi realizada no domicílio por entrevistadoras treinadas 

utilizando questionário eletrônico, armazenado em netbooks com programação 

através do software PENDRAGON®. O controle de qualidade das informações foi 

feito através de revisita a 10% dos entrevistados, selecionados aleatoriamente. Para 

este grupo foi reaplicada uma versão resumida do instrumento para avaliação da 

concordância dos dados através da estatística kappa. Para a variável “vacina da 

gripe alguma vez na vida”, o valor encontrado foi de 0,83, o que representou um 

excelente grau de concordância. 

As análises foram feitas no programa estatístico STATA® 12.1, utilizando o 

comando svy devido ao processo de amostragem. O efeito de delineamento 

encontrado foi de 1,13. 

Inicialmente foi realizada uma descrição da amostra segundo as variáveis 

coletadas e estimadas as prevalências de vacinação contra a influenza em 2013 e 

seus respectivos intervalos de confiança de acordo com essas características. 

Também foram calculadas razões de prevalências brutas e ajustadas utilizando 

regressão de Poisson. 

A análise ajustada foi baseada em um modelo conceitual hierarquizado 

(Figura 1). No primeiro nível estão as variáveis demográficas, socioeconômicas e 

trabalho e no segundo se encontram as comportamentais, problemas de saúde e 

utilização de serviços de saúde. Em cada nível foram mantidas as variáveis que 

apresentaram um valor de p<0,2 controlando para possíveis confundidores do 

mesmo nível e de níveis superiores. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal de Pelotas através do protocolo 

201324538513.1.0000.5317 e as informações foram obtidas após a assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

RESULTADOS 

 

Nos 3.799 domicílios visitados foram encontrados 1.844 indivíduos, 

considerados elegíveis para a amostra, dos quais 1.451 foram entrevistados, 

resultando em 9,7% de perdas e 11,6% de recusas. 



77 
 

Com relação às variáveis demográficas, 63% eram do sexo feminino, 52% 

tinham entre 60 e 69 anos, 84% referiram ser de cor branca e 53% viviam com 

companheiro. Mais de um terço da amostra (37%) tinha até três anos de 

escolaridade, mais da metade se encontrava na classificação econômica C (53%) e 

a maioria não estava trabalhando (80%). No que se refere ao comportamento, 82% 

foram classificados como insuficientemente ativos no lazer, 13% eram tabagistas e 

21% consumiram bebida alcoólica no último mês. O excesso de peso foi registrado 

para 56% dos entrevistados e 76% apresentavam dois ou mais problemas de saúde. 

Apenas 3% apresentava limitações de locomoção e a maior parte dos entrevistados 

utilizou o serviço de saúde no último ano (88%) (Tabela 1).  

A prevalência de vacinação contra influenza alguma vez na vida foi 81% 

(IC95%79,0-83,0), sendo que em 2013 foi 71% (IC95%68,8-73,5).  

Na análise bruta as variáveis independentes: situação conjugal, classificação 

econômica, trabalho, atividade física no lazer, tabagismo, consulta no último ano e 

número de problemas de saúde estiveram associadas com a vacinação em 

2013(p<0,05). Os indivíduos com companheiro, da classe A/B, que não estavam 

trabalhando, ativos, ex-fumantes, que consultaram no último ano e que possuíam 

dois ou mais problemas de saúde apresentaram as maiores prevalências de 

vacinação (Tabela 1).  

Na análise ajustada, com exceção da situação conjugal - que perdeu a 

significância estatística - todas as demais variáveis mantiveram-se associadas com a 

vacinação. Com relação à situação econômica observou-se uma tendência no 

aumento da prevalência de vacinação conforme melhora a posição na classificação 

(p=0,003). Os indivíduos que não estavam trabalhando apresentaram maior 

frequência de vacinação em comparação aos que estavam trabalhando [RP=1,19 

(IC95%1,07-1,32)], os fisicamente ativos mostraram uma prevalência 9% maior 

[RP=1,09 (IC95%1,01-1,19)] comparando com os insuficientemente ativos, os ex-

fumantes mostraram uma frequência de vacinação 27% maior [RP=1,27 (IC95%1,10-

1,47)] em comparação aos fumantes atuais, os que consultaram no último ano se 

vacinaram 1,22 vezes mais [RP=1,22 (IC95%1,05-1,42)] em relação aos que não 

consultaram e, conforme o aumento no número de problemas de saúde, houve um 

crescimento na prevalência de vacinação (p<0,001) (Tabela 1). 
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Dentre os idosos que se vacinaram em 2013, 98% o fizeram durante a 

campanha, 98% não pagaram pela vacina e 8% referiram ter tido algum evento 

adverso em até 48 horas pós-vacinação. Do total de entrevistados, 72% relataram 

ter carteira de vacinação. Destes, foi possível ver o documento de 64%. O registro 

da vacina de 2013 esteve presente em 86% dos indivíduos (Figura 2). 

A Figura 3 descreve os motivos de não adesão à vacina, sendo que os mais 

relatados foram “não quis/não gosta” (45%), “não se gripa” (17%) e “tem medo” 

(10%). Os motivos menos citados foram: “teve reação outras vezes”, 

“esqueceu/perdeu a campanha” “estava doente/é alérgico”, “médico falou para não 

fazer”, e “outro”. 

Dentre os eventos adversos causados pela vacina os mais referidos foram: 

mal-estar (59%), dor muscular (36%) e dor/inchaço local (27%). Já o desconforto 

respiratório (25%), a febre (19%) e outro sintoma (16%) foram menos relatados 

(Figura 4). 

 

DISCUSSÃO 

 

A prevalência de vacinação contra influenza em 2013 encontrada no presente 

estudo foi de 71%. Embora tenha sido mais alta que as prevalências encontradas 

em outros estudos de base populacional realizados no Brasil11, 13, 21, ainda não 

atingiu a meta de 80% preconizada pelo Ministério da Saúde. Segundo dados do 

Programa Nacional de Imunizações (PNI), a cobertura vacinal da gripe em idosos de 

Pelotas no mesmo ano foi de 87%.22 Essa diferença pode ser atribuída, inicialmente, 

ao fato de que esse dado leva em conta a população urbana e rural, considerando 

também idosos institucionalizados. Outra possibilidade seria a inclusão de 

moradores de outros municípios da região no numerador, sendo que o denominador 

é calculado com base na população-alvo do município local.22
 

A classificação econômica mostrou-se um fator determinante da adesão à 

vacina, onde tanto na análise bruta como na ajustada foi comprovada uma relação 

direta com o desfecho, pois idosos com melhor posição (A e B) apresentaram 

maiores prevalências de vacinação contra influenza. Nesse sentido, nota-se que as 

campanhas de vacinação, que visam o acesso universal, não superam as 

desigualdades presentes no sistema de saúde brasileiro.23 Ainda, destaca-se a 
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existência de iniquidades, uma vez que o idoso com renda mais baixa é mais 

vulnerável e a ele deveria ser dada uma maior atenção.3 

Os idosos que não estavam trabalhando mostraram maiores prevalências de 

vacinação, o que pode ser devido à ampliação de seu tempo livre e 

consequentemente de seus cuidados com a saúde. Vilarino et al.24
 identificaram que 

os idosos mais jovens, que geralmente são mais ativos e sem grandes problemas de 

saúde, atendem menos ao chamado para vacinação contra a gripe. 

Alguns autores vêm encontrando associações entre variáveis 

comportamentais e vacinação contra influenza.13, 14 É possível que pessoas que 

adotam um estilo de vida mais saudável se previnam mais e, consequentemente, se 

vacinem mais. Neste estudo a prática de atividade física no lazer mostrou-se 

associada à vacinação, sugerindo que os cuidados com a saúde estão interligados. 

Reforçando essa postura de autocuidado, ou de preservação da própria saúde, os 

achados de Vilarino et al.24
 identificaram que, entre idosos que foram vacinados a 

proporção de sedentários é menor do que entre idosos que não foram vacinados. 

Em relação à associação com o tabagismo, os ex-fumantes apresentaram uma 

maior prevalência de vacinação, possivelmente por serem mais doentes e utilizarem 

mais o serviço de saúde. 

A presença de doenças crônicas tem sido considerada um importante 

elemento na adesão à vacina da gripe.13, 21 Os achados da análise bruta e da 

ajustada mostraram que, quanto maior o número de problemas de saúde, maior a 

prevalência de vacinação. Isso pode ser porque os portadores destas doenças 

pertencem a grupos prioritários para vacinação, não somente pela idade de 60 anos 

ou mais, mas também pela sua condição de saúde que faz com que seja oferecida 

uma maior atenção, já que constituem um grupo mais vulnerável.3 

Além disso, a consulta com profissional de saúde no último ano esteve 

associada com a vacinação, o que pode ser devido ao fato do idoso que está mais 

habituado a frequentar o serviço de saúde ter uma maior probabilidade de receber 

orientação e estar mais atento às recomendações educacionais e ações preventivas, 

comparecendo com maior assiduidade às campanhas vacinais e aderindo mais a 

esta forma de prevenção.3 Outro achado que corrobora com essa associação é o de 

que quanto maior o número de doenças maior a prevalência de consulta com 

profissional de saúde (dados não apresentados). 
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Tanto na análise bruta como na ajustada o sexo não se mostrou associado à 

realização da vacina, como também ficou evidenciado em outros estudos13, 14, 25, 

apesar das mulheres serem mais atentas ao aparecimento de sinais e sintomas, 

possuírem um maior conhecimento sobre as doenças e utilizarem mais os serviços 

de saúde do que os homens.26 

A falta de associação com a idade foi diferente do relatado por Francisco et 

al.13, onde a prevalência foi maior nos mais velhos. No presente estudo, talvez a 

maior cobertura de vacinação possa ter sido responsável pela distribuição mais 

homogênea do desfecho. 

Também não foi encontrada diferença significativa na prevalência de 

vacinação de acordo com a cor da pele e esse resultado foi consistente com outros 

estudos brasileiros12-14
 demonstrando um provável aumento no acesso aos serviços 

de saúde,23  independentemente da situação socioeconômica. 

Na análise bruta a situação conjugal esteve associada à vacinação contra a 

gripe, onde a prevalência foi maior entre os que tinham companheiro. Após o ajuste 

para a classificação econômica a associação foi perdida, pois possivelmente estava 

sendo confundida. A maioria das pessoas das classes A e B viviam com 

companheiro e também foram as que mais se vacinaram. Da mesma forma, a maior 

parte das pessoas das classes D e E foram as que viviam sem companheiro e foram 

menos vacinados (dados não publicados). 

Embora a escolaridade possa ser considerada um proxy para a situação 

socioeconômica, entre os idosos pode apresentar limitações, uma vez que é 

determinada em fases mais iniciais da vida e tende a não mudar ao longo do 

tempo26, reduzindo seu efeito sobre desfechos recentes, como é o caso da 

vacinação contra influenza. Este pode ter sido o motivo da não associação nesta 

amostra. 

Não foram observadas diferenças significativas em relação ao uso de álcool e 

excesso de peso. A falta de detalhamento da informação coletada sobre o uso de 

bebida alcoólica pode explicar este resultado. As relações entre o excesso de peso e 

a vacinação precisam ser melhor estudadas, pois seria esperado que os não 

obesos, a exemplo dos fisicamente ativos e dos não fumantes, também incluíssem a 

vacina como um dos itens do cuidado com a saúde. 
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As limitações de locomoção também não estiveram estatisticamente 

associadas com a vacinação, porém idosos nessa condição se vacinaram menos do 

que não acamados. A diferença estatística provavelmente não foi encontrada devido 

ao número insuficiente de entrevistados com essa característica, o que fez com que 

diminuísse a precisão da estimativa. 

Ao investigar os motivos da não adesão à vacina, encontrou-se como mais 

citado o “não quis/não gosta”, o mesmo resultado descrito por Dip et al.11 onde, entre 

os não vacinados, 83% não quiseram receber a vacina da gripe. Esse fato pode ser 

devido aos mitos e inseguranças ainda existentes a respeito da vacina, 

provavelmente devido à baixa qualidade da atenção dispensada pelo sistema de 

saúde. É possível que os profissionais de saúde estejam perdendo oportunidades de 

orientar adequadamente os usuários dos serviços. De acordo com Francisco et al.13
 

o recebimento de orientação por profissional de saúde foi o fator mais fortemente 

associado à vacinação contra a gripe. 

Dentre os idosos que realizaram a vacina 8% relataram pelo menos um 

evento adverso nos primeiros dois dias após a vacinação e essa proporção foi 

inferior à encontrada por outros autores11, 27, provavelmente porque o período a que 

se referem os eventos adversos do presente estudo é de 48 horas pós-vacinação 

enquanto que os outros consideraram um tempo maior. Os eventos mais citados 

foram mal-estar, dor muscular e dor/inchaço local também encontrados em outros 

estudos27, 28. 

Dentre os aspectos positivos destaca-se o delineamento transversal, de base 

populacional, que é o recomendado para estudos de prevalência, podendo assim 

fazer extrapolação dos dados para idosos não institucionalizados da zona urbana 

devido à amostra ser representativa dessa população. 

Em contrapartida, dificuldades no trabalho de campo foram registradas, visto 

que o inquérito foi feito no domicílio onde, atualmente, por desconfiança e medo, os 

indivíduos elegíveis podem se recusar a receber um entrevistador. Ainda, boa parte 

dos idosos têm mostrado autonomia para realizar suas atividades, o que pode ter 

resultado na dificuldade em encontrá-los em casa. Esses fatores podem explicar o 

alto percentual de perdas e recusas (21,3%). 

Uma das possíveis limitações do estudo é o viés de recordatório, tendo em 

vista que a pergunta do desfecho fazia referência ao ano anterior e os idosos podem 
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apresentar certa dificuldade de lembrar eventos passados. No entanto, um estudo 

de validação mostrou que o autorrelato de vacinação contra influenza nesse grupo é 

altamente sensível29, podendo assim, supor que a estimativa do desfecho esteja 

adequada. 

Apesar das evidências acerca da vacina e da existência das campanhas 

anuais há 15 anos no Brasil, nota-se que ainda existem barreiras a serem 

ultrapassadas para que a vacinação atinja a população idosa de maneira universal. 

Um importante achado deste estudo mostra que 19% dos idosos nunca se 

vacinaram contra a gripe. Ao extrapolar essa proporção para a população-alvo, 

temos no município um total de 8.759 idosos residentes na zona urbana não 

beneficiados com esta importante estratégia de prevenção. Sendo assim, os 

profissionais de saúde têm um papel fundamental na recomendação da vacina, 

esclarecendo controvérsias sobre sua eficácia, eventos adversos e divulgando os 

reais benefícios da vacinação. 

Estudos com abordagem qualitativa podem ser úteis na investigação de 

fatores contextuais que possam estar contribuindo para a não adesão ao 

imunobiológico, fornecendo dados para nortear as três esferas de gestão da saúde 

pública no planejamento de projetos que eduquem e incentivem a vacinação na 

população idosa e reforçando o papel do Sistema Único de Saúde, tendo em vista 

que 98% dos idosos foram vacinados gratuitamente. Acredita-se que o controle das 

doenças imunopreveníveis só será obtido se as coberturas alcançarem índices 

homogêneos para todos os subgrupos da população e em níveis considerados 

suficientes para reduzir a morbimortalidade por essas doenças.30 
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Figura 1. Modelo conceitual de análise  
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Tabela 1. Descrição da amostra, prevalência de vacinação contra influenza em 2013, análise bruta e ajustada segundo as 

características demográficas, socioeconômicas, comportamentais, de utilização de serviços de saúde e problemas de saúde na 

população idosa de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, 2014 (n=1451). 

 Amostra total Prevalência Análise Bruta Análise Ajustada
€
 

Variáveis n (%) (IC95%) RP (IC95%) Valor p RP (IC95%) Valor p 

Sexo
#
    0,813  0,441 

Masculino  537 (37,0) 70,8 (67,1-74,6) 1  1  

Feminino 914 (63,0) 71,4 (67,9-74,8) 1,01 (0,95-1,07)  1,03 (0,96-1,10)  

Idade
#
    0,451*  0,289* 

60-69 756 (52,3) 69,7 (66,0-73,4) 1  1  

70-79 460 (31,8) 73,9 (69,3-78,5) 1,06 (0,99-1,14)  1,04 (0,96-1,13)  

80 ou mais  230 (15,9) 70,6 (63,9-77,3) 1,01 (0,91-1,13)  1,05 (0,94-1,18)  

Cor da pele
#
    0,132  0,091 

Branca 1.211 (83,7) 72,0 (69,0-75,0) 1,08 (0,98-1,18)  1,10 (0,99-1,21)  

Preta/parda/amarela/indígena 236 (16,3) 67,0 (60,8-73,1) 1  1  

Situação conjugal
#
    0,028  0,116 

Com companheiro 763 (52,7) 74,0 (70,4-77,7) 1,09 (1,01-1,17)  1,07 (0,98-1,16)  

Sem companheiro 684 (47,3) 68,0 (63,9-72,2) 1  1  

Classificação econômica
#
    0,002*  0,003* 

A/B 483 (35,2) 75,1 (71,2-79,0) 1,22 (1,06-1,40)  1,21 (1,05-1,38)  

C 720 (52,5) 70,5 (67,2-73,9) 1,15 (0,99-1,32)  1,12 (0,98-1,29)  

D/E 169 (12,3) 61,5 (54,1-68,9) 1  1  

Escolaridade (anos completos)
#
    0,135*  0,807* 

0-3 533 (37,1) 68,9 (64,4-73,4) 1  1  

4-7 445 (31,0) 72,0 (67,9-76,1) 1,05 (0,97-1,13)  1,03 (0,94-1,13)  

8-11 143 (9,9) 73,9(65,8-82,1) 1,07 (0,95-1,22)  1,03 (0,89-1,18)  
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# - Primeiro nível hierárquico & - Segundo nível hierárquico *Teste de Wald para tendência linear  

€ - Análise hierarquizada ajustando para todas as variáveis do mesmo nível e acima com o p<0,2 

12 ou mais 316 (22,0) 73,1 (68,4-77,8) 1,06 (0,98-1,15)  1,02 (0,90-1,14)  

Trabalho atual
#
    0,006  <0,001 

Não 1.084 (80,4) 72,5 (69,6-75,5) 1,15 (1,04-1,28)  1,19 (1,07-1,32)  

Sim 264 (19,6) 62,8 (56,4-69,3) 1  1  

Atividade física no lazer
&
    0,008  0,037 

Insuficientemente ativo 1.133 (81,5) 70,0 (66,9-73,1) 1  1  

Ativo 258 (18,5) 77,5 (72,3-82,7) 1,11 (1,03-1,19)  1,09 (1,01-1,19)  

Tabagismo
&
    <0,001  0,002 

Nunca fumou 781 (54,0) 71,4 (67,7-75,2) 1,31 (1,13-1,51)  1,18 (1,01-1,37)  

Ex-fumante 483 (33,4) 77,2 (73,0-81,4) 1,41 (1,22-1,63)  1,27 (1,10-1,47)  

Fumante 182 (12,6) 54,7 (47,1-62,3) 1  1  

Uso de álcool
&
    0,245  0,097 

Não 1.138 (78,8) 70,5 (67,5-73,5) 1  1  

Sim  307 (21,2) 73,5(68,4-78,6) 1,04 (0,97-1,12)  1,07 (0,98-1,16)  

Utilização de serviços de saúde
&
    <0,001  0,009 

Não 168 (11,6) 56,6 (48,6-64,5) 1  1  

Sim 1.281 (88,4) 73,1 (70,2-76,0) 1,29 (1,12-1,49)  1,22 (1,05-1,42)  

Limitações de locomoção
&
    0,151  0,361 

Não  1.410 (97,2) 71,5 (68,7-74,4) 1,22 (0,93-1,61)  2,03 (0,44-9,38)  

Sim 41 (2,8) 58,5 (41,7-75,4) 1  1  

Excesso de peso
&
    0,264  0,941 

Não  597 (43,8) 69,9 (65,7-74,1) 1  1  

Sim 767 (56,2) 72,8 (69,3-76,2) 1,04 (0,97-1,12)  1,00 (0,92-1,08)  

Problemas de saúde
&
    <0,001*  <0,001* 

Nenhum 200 (13,9) 60,8 (53,8-67,8) 1  1  

Um 433 (30,0) 66,7 (62,0-71,2) 1,10 (0,96-1,25)  1,07 (0,94-1,22)  

Dois ou mais 809 (56,1) 76,2 (72,9-79,6) 1,25 (1,11-1,41)  1,21 (1,07-1,38)  
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Figura 2. Prevalências e características da vacinação contra influenza em idosos de Pelotas, Rio 

Grande do Sul, Brasil, 2014. 
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Figura 3. Motivos de não adesão à vacinação contra influenza em idosos de Pelotas, Rio Grande do 

Sul, Brasil, 2014 (n=414). 

 

 

Figura 4. Eventos adversos nos primeiros dois dias pós-vacinação contra influenza, em idosos de 

Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, 2014 (n=83). 
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IV- NOTA PARA IMPRENSA  
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Vacinação contra gripe em idosos de Pelotas 

 

A cada dois anos o mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), realiza uma pesquisa 

sobre a saúde da população residente na zona urbana do município. Neste ano um 

total de 1451 idosos, com 60 anos ou mais, foram entrevistados em seus domicílios 

nos diversos bairros da cidade, entre os meses de fevereiro a agosto de 2014.  Um 

dos temas estudados, pela mestranda Rosália Garcia Neves, foi a vacinação contra 

a gripe, com orientação da Prof. Dra. Elaine Tomasi e coorientação da Dra. Suele 

Manjourany Silva Duro.  

A melhor estratégia disponível para a prevenção da gripe e das suas 

complicações é a vacinação, que tem trazido bons resultados para o sistema de 

saúde como um todo, reduzindo internações e gastos com medicamentos para 

tratamento de infecções secundárias.  

No presente estudo os resultados mostram que 71% dos idosos se vacinaram 

contra a gripe em 2013. Além disso, 19% dos idosos entrevistados nunca se 

vacinaram contra a gripe equivalendo a aproximadamente 8.759 idosos não 

beneficiados com esta importante estratégia de prevenção. Dentre os não vacinados 

quase a metade (45%) referiu não ter tomado a vacina porque não quis ou não 

gosta. 

Aqueles idosos de melhor classe econômica, que não estavam trabalhando, 

fisicamente ativos, ex-fumantes, que consultaram no último ano e com dois ou mais 

problemas de saúde apresentaram maiores frequências de vacinação.   

Os achados indicam que a cobertura da vacina da gripe em 2013 não atingiu 

a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde de 80%, apesar da oferta gratuita da 

vacina, alguns fatores contextuais e individuais podem ser determinantes da adesão. 

Nesse contexto, é necessário que profissionais de saúde eduquem e incentivem 

essa população, esclarecendo controvérsias sobre a eficácia e efeitos adversos, 

além da divulgação dos reais benefícios da vacinação. 
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Anexo 1. Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 2. Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

         Universidade Federal de Pelotas  

          Faculdade de Medicina 

          Departamento de Medicina Social    

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO   

 

Prezado(a) Sr.(a), 

Nós, professores e alunos do Curso de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal 

de Pelotas (UFPel), gostaríamos de convidar o(a) Sr.(a) para participar da pesquisa com a população 

pelotense com 60 anos ou mais de idade. O objetivo do estudo é avaliar as condições de saúde dos 

idosos. Os resultados deste estudo contribuirão para o conhecimento da saúde da população de 

Pelotas com 60 ou mais anos de idade e deverão fazer parte de artigos científicos, podendo também 

ser divulgados nos jornais locais e na página oficial da internet do Centro de Pesquisas 

Epidemiológicas: http://www.epidemio-ufpel.org.br. No final, pretendemos ainda enviar a todos os 

participantes um informativo sobre os principais resultados do estudo. 

Para que o(a) Sr.(a) possa entender melhor, informamos que:  

PROCEDIMENTOS: Para participar da pesquisa o(a) Sr.(a) responderá a um questionário contendo 

perguntas sobre a sua saúde, alimentação, uso de medicamentos e de serviços de saúde, vacinação 

e se pratica atividade física, entre outros temas importantes. Além disso, pretendemos realizar 

medidas da cintura e panturrilha, e avaliar o peso, a altura, a força do aperto de mão e a caminhada. 

Com essas medidas poderemos avaliar a sua composição corporal. O(a) Sr.(a) receberá o resultado 

das medidas mediante contato pessoal ou telefônico. 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA: Sua participação é voluntária. O(A) Sr.(a) mesmo após ter sido 

entrevistado poderá cancelar a sua participação no estudo, sem que isso lhe cause qualquer prejuízo.  

DESPESAS: O(A) Sr.(a) NÃO terá que pagar nada para participar do estudo, em momento algum.  

RISCOS: A sua participação não lhe trará riscos ou prejuízos à sua saúde ou segurança. Na 

realização das medidas toda a segurança será providenciada. Na avaliação da sua caminhada, por 

exemplo, o(a) Sr.(a) poderá contar com o auxílio da entrevistadora, para evitar a possibilidade de que 

caia e se machuque. 

CONFIDENCIALIDADE: Garantimos total sigilo das informações obtidas, ou seja, tudo o que for 

respondido será usado somente para esta pesquisa e seu nome não será divulgado em qualquer 

fase do estudo.  

Queremos salientar que alguns entrevistados poderão ser novamente entrevistados, especialmente 

quando algumas perguntas podem não ter sido feitas. Outros serão convidado para realizar outras 

medidas físicas na Clínica do Centro de Pesquisas, da Universidade Federal de Pelotas, e terão suas 

despesas de deslocamento pagas pelo estudo. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina, da 

Universidade Federal de Pelotas. O(A) Sr.(a) ficará com uma cópia deste documento com o nosso 

http://www.epidemio-ufpel.org.br/
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telefone e endereço, podendo nos procurar para tirar suas dúvidas sobre o estudo e a sua 

participação quando achar melhor. A sua assinatura nesse documento significa que entendeu todas 

as informações e concorda em participar desse estudo. 

 

NOME COMPLETO: ____________________________________________________ 

 

ASSINATURA:_________________________________________________________ 

 

DATA:__ __/__ __/201__ 

 

Por favor, assinale abaixo os procedimentos que o(a) Sr.(a) concorda em fazer: 

 Questionário 

 Testes da caminhada 

 Medida de peso e altura 

 Medida de circunferência da cintura 

 Medida de circunferência da panturrilha 

 Força da mão 

 

___________________________________________________________________________ 

Prof
a
. Helen Gonçalves    Prof

a
. Maria Cecília Formoso Assunção    Prof

a
. Elaine Tomasi         

(Pesquisadoras responsáveis) 

 

 

Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia - UFPel 

Centro de Pesquisas Epidemiológicas 

Rua Marechal Deodoro, 1160 - 3° Piso 

Bairro Centro - Pelotas, RS - CEP 96020-220 - Caixa Postal 464 

Tel/fax +55 (53) 3284 – 1300 RAMAL CONSÓRCIO: 1334 
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Anexo 3. Questionários 

BLOCO B DOMICILIAR – COMPOSIÇÃO DE RENDA/BENS E DESPESAS 

Este bloco deve ser aplicado preferencialmente ao chefe da família 

 

Entrevistadora: __ __ 

Data da entrevista: __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

Horário de início da entrevista: __ __:__ __ 

Número do setor __ __ __ 

Número da família __ __ 

Endereço: _______________________________________________________ 

 

<BOM DIA/ BOA TARDE>. MEU NOME É <ENTREVISTADORA>. ESTOU 

TRABALHANDO EM UMA PESQUISA SOBRE SAÚDE, REALIZADA PELO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE PELOTAS, COM A POPULAÇÃO COM 60 ANOS OU MAIS. ESSE É 

UM ESTUDO QUE ESTÁ AVALIANDO A SAÚDE E AS CONDIÇÕES DE VIDA 

DOS PELOTENSES NESSA FAIXA ETÁRIA. ESTUDOS COMO ESTE SÃO 

REALIZADOS A CADA DOIS ANOS. TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO 

CONFIDENCIAIS E SERÃO UTILIZADAS APENAS PARA ESSA PESQUISA. 

INICIALMENTE PRECISAMOS CONVERSAR COM ALGUÉM RESPONSÁVEL 

PELA SUA FAMÍLIA PARA OBTER ALGUMAS INFORMAÇÕES E DEPOIS 

PRECISAREMOS ENTREVISTAR OS MORADORES COM 60 OU MAIS ANOS DE 

IDADE. 

B1) Complete de acordo com a planilha de composição familiar. Quantas pessoas 

moram neste domicílio?Verifique a definição de morador no manual.  

__ __ 

(99) IGN 

 

B2) QUEM É O CHEFE DA SUA FAMÍLIA? 

(1) Próprio idoso 

(2) Outro (grau de parentesco?): _________________________________________ 

 

B3) QUAL A ESCOLARIDADE DO CHEFE DA SUA FAMÍLIA?  

(0) Nenhuma ou até a 3ª série (primário incompleto) 

(1)   4ª série (primário completo) ou 1º grau (ginasial) incompleto 

(2)   1º grau (ginasial) completo ou 2º grau (colegial) incompleto 

(3)   2º grau (colegial) completo ou nível superior incompleto 

(4)   Nível superior completo ou Pós-graduação  
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(9)  IGN 

 

B4) A(O) SUA/SEU<CASA/APARTAMENTO> É: Ler opções 

(1) Própria/Financiada 

(2) Alugada 

(3) Arrendada 

(4) Emprestada (de familiares/amigos) 

(5) Outro 

EU VOU LER PARA O(A) SR.(A) UMA LISTA DE APARELHOS E OUTROS BENS. 

POR FAVOR, ME RESPONDA SE TEM E QUANTOS TEM. 

NA SUA CASA, O(A) SR.(A) TEM: 

B5) ASPIRADOR DE PÓ? (0)  (1)  (2)  (3)  (4+)  (9) IGN 

B6) MÁQUINA DE LAVAR ROUPA? NÃO CONSIDERE TANQUINHO.(0)  (1)  (2)  

(3)  (4+)  (9) IGN 

B7) SECADORA DE ROUPAS? (0)  (1)  (2)  (3)  (4+)  (9) IGN 

B8) MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA? (0)  (1)  (2)  (3)  (4+)  (9) IGN 

B9) DVD? (0)  (1)  (2)  (3)  (4+)  (9) IGN 

B10) VIDEOCASSETE?  (0)  (1)  (2)  (3)  (4+)  (9) IGN 

B11) GELADEIRA?  (0)  (1)  (2)  (3)  (4+)  (9) IGN 

B12) FREEZER OU GELADEIRA DUPLEX? (0)  (1)  (2)  (3)  (4+)  (9) IGN 

B13) FORNO MICROONDAS?  (0)  (1)  (2)  (3)  (4+)  (9) IGN 

B14) COMPUTADOR DE MESA?  (0)  (1)  (2)  (3)  (4+)  (9) IGN 

B15) COMPUTADOR PORTÁTIL - NOTEBOOK OU NETBOOK? (0)  (1)  (2)  (3)  

(4+)  (9) IGN 

B16) RÁDIO?  (0)  (1)  (2)  (3)  (4+)  (9) IGN 

B17) TELEVISÃO PRETO E BRANCO?  (0)  (1)  (2)  (3)  (4+)  (9) IGN 

B18) TELEVISÃO COLORIDA? (0)  (1)  (2)  (3)  (4+)  (9) IGN 

B19) APARELHO DE AR CONDICIONADO? (0)  (1)  (2)  (3)  (4+)  (9) IGN 

Se ar condicionado central, marque o número de cômodos servidos 

B20) AUTOMÓVEL SEM SER PARA TRABALHO – SOMENTE DE USO 

PARTICULAR? (0)  (1)   (2)  (3)  (4+)  (9) IGN 
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B21) MOTOCICLETA SEM SER PARA TRABALHO – SOMENTE DE USO 

PARTICULAR? (0)  (1)  (2)  (3)  (4+)  (9) IGN 

B22) A SUA CASA POSSUI ÁGUA ENCANADA? (0) Não (1) Sim (9) IGN 

 

B23) Observar e anotar. A rua do domicílio tem calçamento: (0) Não (1) Sim (9) 

IGN 

 

B24) O(A) SR.(A) TEM TV A CABO OU POR ASSINATURA? NÃO CONSIDERE 

ANTENA PARABÓLICA. (0) Não (1) Sim (9) IGN 

 

B25) O(A) SR.(A) TEM ACESSO À INTERNET? NÃO CONSIDERE INTERNET DO 

CELULAR.  (0) Não (1) Sim (9) IGN 

 

B26) QUANTAS PEÇAS <DESSA(E) CASA/APARTAMENTO> SÃO USADAS 

PARA DORMIR?  _ _ peças (99) IGN 

B27) QUANTOS BANHEIROS EXISTEM 

NA(O)<CASA/APARTAMENTO>?CONSIDERE TODOS OS QUE TÊM VASO 

SANITÁRIO MAIS CHUVEIRO OU BANHEIRA. 

 _ _ banheiros  (99) IGN 

B28) O(A) SR.(A) TEM EMPREGADOS DOMÉSTICOS? SE SIM, QUANTOS?  

(0)   (1)   (2)  (3)  (4+)  (9) IGN 

 

AGORA FAREI ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE OS RENDIMENTOS DOS 

MORADORES DESSA(E) <CASA/APARTAMENTO> 

B29) NOMÊS PASSADO QUANTO GANHARAM AS PESSOAS QUE MORAM 

AQUI, CONTANDO APENAS A APOSENTADORIA, BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS 

OU PENSÃOOU BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DA LOAS?  

Pessoa 1: R$ __ __ __ __ __ por mês 

Pessoa 2: R$ __ __ __ __ __ por mês 

Pessoa 3: R$ __ __ __ __ __ por mês 

Pessoa 4: R$ __ __ __ __ __ por mês 

Pessoa 5: R$ __ __ __ __ __ por mês 

(00000) Não recebeu   (88888) NSA  (99999) IGN 
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B30) NO MÊS PASSADO, QUANTO GANHARAM AS PESSOAS QUE MORAM 

AQUI EM SEU TRABALHO PRINCIPAL,SEM CONTAR APOSENTADORIA OU 

PENSÃO?  

Pessoa 1: R$ __ __ __ __ __ por mês 

Pessoa 2: R$ __ __ __ __ __ por mês 

Pessoa 3: R$ __ __ __ __ __ por mês 

Pessoa 4: R$ __ __ __ __ __ por mês 

Pessoa 5: R$ __ __ __ __ __ por mês 

(00000) Não recebeu   (88888) NSA  (99999) IGN 

B31) COM RELAÇÃO A OUTRAS OCUPAÇÕES ALÉM DO TRABALHO 

PRINCIPAL, QUANTO GANHARAM AS PESSOAS QUE MORAM AQUI EM 

OUTROS TRABALHOS NO MÊS PASSADO?CONSIDERE QUALQUER RENDA 

DE REVENDA DE PRODUTOS, VENDA DE ARTESANATOS, BICOS, ETC. 

Pessoa 1: R$ __ __ __ __ __ por mês 

Pessoa 2: R$ __ __ __ __ __ por mês 

Pessoa 3: R$ __ __ __ __ __ por mês 

Pessoa 4: R$ __ __ __ __ __ por mês 

Pessoa 5: R$ __ __ __ __ __ por mês 

(00000) Não recebeu    (88888) NSA  (99999) IGN 

B32) ALGUMA PESSOA  DA  FAMÍLIA  POSSUI  OUTRA  FONTE  DE  RENDA,  

COMO POR  EXEMPLO,  ALUGUEL, PENSÃO ALIMENTÍCIA , AJUDA 

FINANCEIRA DE PESSOAS QUE NÃO MORAM AQUI OU OUTRA QUE NÃO FOI 

CITADA ANTERIORMENTE?SE SIM, QUANTO FOI O RENDIMENTO NO ÚLTIMO 

MÊS? 

Pessoa 1: R$ __ __ __ __ __ por mês 

Pessoa 2: R$ __ __ __ __ __ por mês 

Pessoa 3: R$ __ __ __ __ __ por mês 

Pessoa 4: R$ __ __ __ __ __ por mês 

Pessoa 5: R$ __ __ __ __ __ por mês 
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(00000) Não possui  (88888) NSA  (99999) IGN 

B33) NO MÊS PASSADO, A SUA FAMÍLIA RECEBEU ALGUM BENEFÍCIO 

SOCIAL DO GOVERNOCOMO BOLSA FAMÍLIA, BOLSA ESCOLA, PRÓ JOVEM, 

AUXÍLIO GÁS? SE SIM, QUANTO RECEBEU? 

R$ __ __ __ __ __ 

(00000) Não recebeu  (99999) IGN 

B34) Quem respondeu ao questionário?  

(1) Idoso(a), sem ajuda (2) Idoso(a), com ajuda (3) Familiar (4) Cuidador 

 

 BLOCO A – GERAL  
Este bloco deve ser aplicado a todos os indivíduos idosos 

Entrevistadora: __ __ 

Data da entrevista: __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

Horário de início da entrevista: __ __:__ __  

Número do setor __ __ __ 

Número da família __ __ 

Número da pessoa __ __ 

Endereço: 

____________________________________________________________ 

 

<BOM DIA/ BOA TARDE>. MEU NOME É <ENTREVISTADORA>. ESTOU 

TRABALHANDO EM UMA PESQUISA SOBRE SAÚDE, REALIZADA PELO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE PELOTAS, COM A POPULAÇÃO COM 60 ANOS OU MAIS. ESTE É 

UM ESTUDO QUE IRÁ AVALIAR A SAÚDE E AS CONDIÇÕES DE VIDA DOS 

PELOTENSES NESTA FAIXA ETÁRIA. ESTUDOS COMO ESTE SÃO 

REALIZADOS A CADA DOIS ANOS. GOSTARIA DE CONVERSAR COM O(A) 

SR.(A) E É IMPORTANTE ESCLARECER QUE TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO 

CONFIDENCIAIS E SERÃO UTILIZADAS APENAS PARA ESSA PESQUISA. 

 

A1) QUAL O SEU NOME? ____________________________________________ 

 

A2) QUAL É A SUA IDADE? __ __ __ anos completos 

 

A3) QUAL É A SUA DATA DE NASCIMENTO? __ __ / __ __ /__ __ __ __ 

 

A4) Observar e anotar: Cor da pele: 

(1) Branca    (2) Preta    (3) Amarela    (4) Indígena    (5) Parda   (6) Outra 

 



105 
 

A5) Observar e anotar:Sexo: (1) Masculino (2) Feminino 

A6) O(A) SR.(A) SABE LER E ESCREVER? Se o(a) idoso(a) é o chefe da família e, 

portanto, já respondeu à pergunta sobre escolaridade no Bloco B 

opção (8) NSA e prossiga normalmente a partir da questão A8 

Pule para a questão A8 

(1) Sim 

Pule para a questão A8 

Pule para a questão A8 

 

A7) ATÉ QUE SÉRIE O(A) SR.(A) ESTUDOU? Se o(a) idoso(a) é o chefe da família 

e, portanto, já respondeu à pergunta sobre escolaridade no Bloco B 

opção (8) NSA e prossiga normalmente a partir da questão A8 

(0) Nenhuma 

(1)  1ª até 3ª série (primário incompleto) 

(2)  4ª série (primário completo) ou 1º grau (ginasial) incompleto 

(3)  1º grau (ginasial) completo ou 2º grau (colegial) incompleto 

(4)  2º grau (colegial) completo ou nível superior incompleto 

(5)  Nível superior completo 

(8) NSA 

(9) IGN 

 

A8) QUAL A SUA SITUAÇÃO CONJUGAL? Ler opções 

(1) Casado(a) ou mora com companheiro(a) 

(2) Solteiro(a) ou sem companheiro(a) 

(3) Separado(a) 

(4) Viúvo(a) 

(9) IGN 

 

AS PRÓXIMAS PERGUNTAS REFEREM-SE A TODO TIPO DE TRABALHO, 

MESMO QUE NÃO SEJA PAGO 

A9) O(A) SR.(A) TRABALHA OU TRABALHOU ALGUMA VEZ NA VIDA? Ler 

opções 

(0) Não, nunca Pule para a questão A11 

(1) Trabalhou, mas não está trabalhando  

(2) Sim, está trabalhando  

(9) IGN  

 

A10) O QUE O(A) SR.(A) ESTÁ FAZENDO ATUALMENTE?  Ler opções 

(1) Trabalhando 

(2) Aposentado 

(3) Aposentado, mas trabalhando 

(4) Encostado 

(5) Do lar 
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(6) Desempregado 

(8) NSA 

(9) IGN 

 

A11) O(A) SR.(A) PAGA ALGUMA DESPESA DA CASA OU DA CASA DE OUTRA 

PESSOA? 

(0) Não Pule para a questão A22 

(1) Sim  

(9) IGN 

 

O(A) SR.(A) COSTUMA AJUDAR COM DINHEIRO COM AS SEGUINTES 

DESPESAS: 

A12)  ALUGUEL, PRESTAÇÃO DA CASA OU APARTAMENTO? 

(0) Não  (1)  Sim  (8) NSA   (9) IGN 

A13) EDUCAÇÃO, COMO MENSALIDADE ESCOLAR, FACULDADE OU CURSO?   

(0) Não     (1) Sim   (8) NSA (9) IGN  

 

A14)  CONTAS DA CASA COMO: ÁGUA, LUZ TELEFONE, IPTU OU 

CONDOMÍNIO? 

(0) Não     (1) Sim   (8) NSA (9) IGN 

 

A15)  TRANSPORTE -ÔNIBUS, TÁXI, GASOLINA DE CARRO/MOTO?  

(0) Não     (1) Sim   (8) NSA  (9) IGN 

 

A16)  ALIMENTAÇÃO?       

(0) Não     (1) Sim   (8) NSA  (9) IGN 

 

A17) EMPREGADA DOMÉSTICA , CUIDADOR OU DIARISTA?  

(0) Não     (1) Sim   (8) NSA  (9) IGN 

 

A18) ROUPAS? 

(0) Não     (1) Sim   (8) NSA  (9) IGN 

 

A19) REMÉDIOS, MÉDICOS, PLANO DE SAÚDE?  

(0) Não     (1) Sim   (8) NSA  (9) IGN 

 

A20) VIAGEM SUA OU DE ALGUÉM PARA SERVIÇO, ESTUDO OU LAZER? 

(0) Não     (1) Sim   (8) NSA  (9) IGN 

 

A21)ATUALMENTE, O(A) SR.(A) ESTÁ PAGANDO ALGUM EMPRÉSTIMO?  

(0) Não   (1) Sim   (8) NSA  (9) IGN 
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AGORA VOU LHE FAZER ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE FUMO 

A22) O(A) SR.(A) FUMA OU JÁ FUMOU? 

(0) Não, nunca fumou Pule para a questão A33 

(1) Sim, fuma (1 ou + cigarro(s) por dia há mais de 1 mês) Pule para a questão 

A25 

(2) Já fumou, mas parou de fumar Responde as questões A23 até A27. Após, pule 

para a questão A33. 

(9) IGN 

 

A23) HÁ QUANTO TEMPO PAROU DE FUMAR?   

__ __ anos __ __ meses(88) NSA                     (99) IGN 

 

A24)COM QUE IDADE O(A) SR.(A) PAROU DE FUMAR? 

__ __ anos 

(88) NSA 

(99) IGN 

 

A25) HÁ QUANTO TEMPO O(A) SR.(A) FUMA/ POR QUANTO TEMPO O(A) 

SR.(A) FUMOU? 

__ __ anos __ __ meses            (88) NSA                     (99) IGN 

 

A26) QUANTOS CIGARROS O(A) SR.(A) <FUMA OU FUMAVA> POR DIA? 

__ __ cigarros                            (88) NSA                     (99) IGN 

 

A27) COM QUE IDADE O(A) SR.(A) COMEÇOU A FUMAR? 

__ __ anos 

(88) NSA 

(99) IGN 

  

A28)QUANTO TEMPO APÓS ACORDAR O(A) SR.(A) FUMA O SEU PRIMEIRO 

CIGARRO? 

(3) Dentro de 5 minutos         

(2) Entre 6 e 30 minutos 

(1) Entre 31 e 60 minutos 

(0) Após 60 minutos   

(8) NSA                  

(9) IGN 

 

A29)O(A) SR.(A) ACHA DIFÍCIL NÃO FUMAR EM LOCAIS ONDE O FUMO É 

PROIBIDO - COMO IGREJAS, BIBLIOTECAS, ETC.? 

(0) Não              (1) Sim               (8) NSA               (9) IGN 
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A30)QUAL O CIGARRO DO DIA QUE LHE TRAZ MAIS SATISFAÇÃO, OU O 

CIGARRO QUE MAIS DETESTARIA DEIXAR DE FUMAR? 

(1) O primeiro da manhã      (0) Outros  (8) NSA               (9) IGN 

 

A31)O(A) SR.(A) FUMA MAIS FREQUENTEMENTE PELA MANHÃ OU NAS 

PRIMEIRAS HORAS DO DIA QUE NO RESTO DO DIA? 

(0) Não                  (1) Sim                        (8) NSA                    (9) IGN 

 

A32)O(A) SR.(A) FUMA MESMO QUANDO ESTÁ TÃO DOENTE QUE PRECISA 

FICAR DE CAMA A MAIOR PARTE DO TEMPO? 

(0) Não                  (1) Sim                        (8) NSA                    (9) IGN 

 

 

AS PERGUNTAS QUE FAREI AGORA SÃO SOBRE CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOÓLICAS 

A33) NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, O(A) SR.(A) TOMOU ALGUMA BEBIDA DE 

ÁLCOOL? 

(0) Não Pule para a questão A38   (1) Sim                    (9) IGN 

 

A34) ALGUMA VEZ O(A) SR.(A) SENTIU QUE DEVERIA DIMINUIR A 

QUANTIDADE DE BEBIDA ALCOÓLICA OU PARAR DE BEBER? 

(0) Não                  (1) Sim                        (8) NSA                    (9) IGN 

 

A35) AS PESSOAS O(A) ABORRECEM PORQUE CRITICAM O SEU MODO DE 

TOMAR BEBIDA ALCOÓLICA? 

(0) Não                  (1) Sim                        (8) NSA                    (9) IGN 

 

A36) O(A) SR.(A) SE SENTE CHATEADO(A) CONSIGO MESMO(A) PELA 

MANEIRA COMO COSTUMA TOMAR BEBIDAS ALCOÓLICAS? 

(0) Não                  (1) Sim                        (8) NSA                    (9) IGN 

 

A37) O(A) SR.(A) COSTUMA TOMAR BEBIDAS ALCOÓLICAS PELA MANHÃ 

PARA DIMINUIR O NERVOSISMO OU RESSACA? 

(0) Não                  (1) Sim                        (8) NSA                    (9) IGN 

 

 

A38) Observar e anotar: Se o entrevistado estiver acamado ou for cadeirante 

marque a opção "(1) Sim": 

 

(0) Pule para a medida 4 da etapa 1 
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AGORA VAMOS FALAR SOBRE ATIVIDADE FÍSICA 

 

PARA RESPONDER ESSAS PERGUNTAS O(A) SR.(A) DEVE SABER QUE: 

ATIVIDADES FÍSICAS FORTES SÃO AQUELAS QUE EXIGEM GRANDE 

ESFORÇO FÍSICO E QUE FAZEM RESPIRAR MUITO MAIS RÁPIDO QUE O 

NORMAL. 

ATIVIDADES FÍSICAS MÉDIAS SÃO AS QUE EXIGEM ESFORÇO FÍSICO MÉDIO 

E QUE FAZEM RESPIRAR UM POUCO MAIS RÁPIDO QUE O NORMAL. 

EM TODAS AS PERGUNTAS SOBRE ATIVIDADE FÍSICA, RESPONDA 

SOMENTE SOBRE AQUELAS QUE DURAM PELO MENOS 10 MINUTOS 

SEGUIDOS. 

GOSTARIA QUE O(A) SR.(A) PENSASSE NAS ATIVIDADES QUE FAZ NO SEU 

TEMPO LIVRE POR ESPORTE, LAZER OU EXERCÍCIO FÍSICO. 

 

 

A39) DESDE <DIA DA SEMANA PASSADA>, EM QUANTOS DIAS O(A) SR(A) 

CAMINHOU POR, PELO MENOS, 10 MINUTOS SEGUIDOS NO SEU TEMPO 

LIVRE?NÃO CONSIDERE AS CAMINHADAS PARA IR OU VOLTAR DO SEU 

TRABALHO. 

 

(0) Nenhum Pule para a questão A41 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)dias 

(8) NSA       (9) IGN 

 

A40) NOS OS DIAS EM QUE O(A) SR.(A) FAZ ESSAS CAMINHADAS, QUANTO 

TEMPO ELAS DURAM POR DIA? 

 _ _ _minutos (888) NSA      (999) IGN 

 

A41) DESDE <DIA DA SEMANA PASSADA>, EM QUANTOS DIAS POR  

SEMANA O(A) SR.(A) FAZ ATIVIDADES FÍSICAS MÉDIAS NO SEU TEMPO 

LIVRE? POR EX: NADAR, PEDALAR EM RITMO MÉDIO, PRATICAR ESPORTES 

POR DIVERSÃO. NÃO CONSIDERE CAMINHADAS. 

 

(0) Nenhum Pule para a questão A43 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)dias 

(8) NSA       (9) IGN 

 

A42) NOS DIAS EM QUE O(A) SR.(A) FAZ ESSAS ATIVIDADES, QUANTO 

TEMPO ELAS DURAM POR DIA? 

 

_ _ _minutos (888) NSA     (999) IGN 

 

A43) DESDE <DIA DA SEMANA PASSADA>, EM QUANTOS DIAS POR SEMANA 

O(A) SR.(A) FAZ ATIVIDADES FÍSICAS FORTES NO SEU TEMPO LIVRE? POR 

EX: CORRER, FAZER GINÁSTICA NA ACADEMIA, PEDALAR EM RITMO 
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RÁPIDO.  

 

(0) Nenhum Pule para a questão A45  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)dias 

(8) NSA          (9) IGN 

 

A44) NOS DIAS EM QUE O(A) SR.(A) FAZ ESSAS ATIVIDADES, QUANTO 

TEMPO ELAS DURAM POR DIA? 

 

_ _ _minutos (888) NSA       (999) IGN 

 

AGORA EU GOSTARIA QUE O(A) SR.(A) PENSASSE COMO SE DESLOCA DE 

UM LUGAR PARA OUTRO. PODE SER A IDA E VINDA DO TRABALHO OU 

QUANDO O(A) SR.(A) VAI FAZER COMPRAS. CONSIDERE APENAS AS 

ATIVIDADES QUE DURAM PELO MENOS 10 MINUTOS SEGUIDOS. 

A45) DESDE <DIA DA SEMANA PASSADA>, EM QUANTOS DIAS POR SEMANA 

O(A) SR.(A) CAMINHA PARA IR DE UM LUGAR A OUTRO? 

 

(0) Nenhum Pule para a questão A47  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)dias 

(8) NSA        (9) IGN 

 

A46) NESSES DIAS, QUANTO TEMPO NO TOTAL O(A) SR.(A) CAMINHOU POR 

DIA? 

 _ _ _minutos (888) NSA      (999) IGN 

 

A47) DESDE <DIA DA SEMANA PASSADA>, EM QUANTOS DIAS POR SEMANA 

O(A) SR.(A) USA A BICICLETA PARA IR DE UM LUGAR A OUTRO? 

 

(0) NenhumPule para a questão A49 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)dias 

(8) NSA       (9) IGN 

 

A48) NESSES DIAS, QUANTO TEMPO NO TOTAL O(A) SR.(A) PEDALOU POR 

DIA? 

 

_ _ _minutos  (888) NSA      (999) IGN 

 

 

ALERTA: As questões A50 até A61 só poderão ser respondidas pelo(a) idoso(a). 

NÃO podem ser respondidas por cuidador ou responsável. 

 

A49) Quem está respondendo ao questionário? 

(1) Idoso(a), sem ajuda  (2) Idoso(a), com ajuda  (3) Cuidador(a)/Familiar Pule 

para a medida 1 da etapa 1 
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CONSIDERE DA SUA FAMÍLIA AS PESSOAS QUE MORAM COM O(A) SR.(A), 

COM QUE FREQUÊNCIA NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES ALGUÉM DA SUA 

FAMÍLIA: 

A50) FEZ CAMINHADA COM O (A) SR.(A)? Ler opções 

(0) Nunca (1) Algumas vezes (2) Sempre     (8) NSA  (9) IGN 

 

A51) CONVIDOU O(A) SR.(A) PARA CAMINHAR? Ler opções 

(0) Nunca (1) Algumas vezes (2) Sempre     (8) NSA   (9) IGN 

 

 

A52) INCENTIVOU O(A) SR.(A) A CAMINHAR? Ler opções 

(0) Nunca (1) Algumas vezes (2) Sempre     (8) NSA   (9) IGN 

NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES, COM QUE FREQUÊNCIA ALGUM(A)  AMIGO(A): 

A53) FEZ CAMINHADA COM O (A) SR.(A)? Ler opções 

(0) Nunca (1) Algumas vezes (2) Sempre      (8) NSA   (9) IGN 

 

A54) CONVIDOU O(A) SR.(A) PARA CAMINHAR? Ler opções 

(0) Nunca (1) Algumas vezes (2) Sempre      (8) NSA   (9) IGN 

 

A55) INCENTIVOU O(A) SR.(A) A CAMINHAR? Ler opções 

(0) Nunca (1) Algumas vezes (2) Sempre      (8) NSA   (9) IGN 

NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES, COM QUE FREQUÊNCIA ALGUÉM DA SUA 

FAMILIA: 

A56) FEZ EXERCÍCIOS MÉDIOS OU FORTES COM O (A) SR.(A)? Ler opções 

(0) Nunca (1) Algumas vezes (2) Sempre       (8) NSA    (9) IGN 

 

A57) CONVIDOU O (A) SR. (A) PARA FAZER EXERCÍCIOS MÉDIOS OU 

FORTES? Ler opções 

(0) Nunca (1) Algumas vezes (2) Sempre       (8) NSA     (9) IGN 

 

A58) INCENTIVOU O (A) SR.(A) A FAZER EXERCÍCIOS MÉDIOS OU FORTES? 

Ler opções 

(0) Nunca (1) Algumas vezes (2) Sempre     (8) NSA    (9) IGN 

 

NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES, COM QUE FREQUÊNCIA ALGUM(A) AMIGO(A): 

A59) FEZ EXERCÍCIOS MÉDIOS OU FORTES COM O(A) SR.(A)? Ler opções 

(0) Nunca (1) Algumas vezes (2) Sempre     (8) NSA     (9) IGN 

 

A60) CONVIDOU O(A) SR.(A) PARA FAZER EXERCÍCIOS MÉDIOS OU FORTES? 

Ler opções 
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(0) Nunca (1) Algumas vezes (2) Sempre      (8) NSA    (9) IGN 

 

A61) INCENTIVOU O(A) SR.(A) A FAZER EXERCÍCIOS MÉDIOS OU FORTES? 

Ler opções 

(0) Nunca (1) Algumas vezes (2) Sempre      (8) NSA    (9) IGN 

 

AGORA VAMOS CONVERSAR SOBRE SUA SAÚDE E COMO O(A) SR.(A) TEM 

SE SENTIDO 

A62) COMO O(A) SR.(A) CONSIDERA SUA SAÚDE? Ler opções 

(1) Muito boa 

(2) Boa 

(3) Regular 

(4) Ruim 

(5) Muito ruim 

(9) IGN 

 

ALGUM MÉDICO OU PROFISSIONAL DE SAÚDE JÁ DISSE QUE O(A) SR.(A) 

TEM: 

 

A63) HIPERTENSÃO (PRESSÃO ALTA), MESMO QUE CONTROLADA?  (0) Não   

(1) Sim  (9) IGN 

A64) DIABETES?(0) Não   (1) Sim  (9) IGN 

A65) PROBLEMA DO CORAÇÃO, ATUAL OU ANTIGO?  (0) Não   (1) Sim  (9) IGN 

A66) INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, “CORAÇÃO FRACO” OU “CORAÇÃO 

GRANDE”? (0) Não   (1) Sim  (9) IGN 

A67) ASMA?  (0) Não   (1) Sim  (9) IGN 

A68) BRONQUITE? (0) Não   (1) Sim   (9) IGN 

A69) ENFISEMA?  (0) Não   (1) Sim   (9) IGN 

A70) ISQUEMIAS, DERRAMES CEREBRAIS? (0) Não   (1) Sim  (9) IGN 

A71) ARTRITE, REUMATISMO OU ARTROSE? (0) Não   (1) Sim  (9) IGN 

A72) DOENÇA DE PARKINSON? (0) Não   (1) Sim  (9) IGN 

A73) PERDA DA FUNÇÃO DOS RINS? (0) Não   (1) Sim  (9) IGN 

A74) COLESTEROL ALTO OU GORDURA NO SANGUE? (0) Não   (1) Sim  (9) 

IGN 

A75) ATAQUE EPILÉTICO OU CONVULSÕES? (0) Não   (1) Sim  (9) IGN 

A76) ÚLCERA NO ESTÔMAGO OU NO INTESTINO? (0) Não   (1) Sim  (9) IGN  

A77) (somente para homens) DOENÇA DA PRÓSTATA?  (0) Não   (1) Sim  (9) IGN 
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(8) NSA 

 

ALÉM DESTAS DOENÇAS QUE JÁ PERGUNTEI, O(A) SR.(A) TEM ALGUM DOS 

SEGUINTES PROBLEMAS DE SAÚDE?  

 

A78) OSTEOPOROSE OU OSSOS FRACOS?  (0) Não   (1) Sim  (9) IGN 

A79) DIFICULDADE DE SEGURAR A URINA? (0) Não   (1) Sim  (9) IGN 

A80) PRISÃO DE VENTRE? (0) Não   (1) Sim  (9) IGN 

A81) DIFICULDADE DE SEGURAR AS FEZES? (0) Não   (1) Sim  (9) IGN 

A82) SE SENTE TRISTE OU DEPRIMIDO, COM FREQUÊNCIA? (0) Não    (1) Sim  

(9) IGN 

A83) GLAUCOMA?   (0) Não   (1) Sim  (9) IGN  

A84) PROBLEMA DE SURDEZ?   (0) Não   (1) Sim  (9) IGN 

A85) DIFICULDADE PARA ENGOLIR? (0) Não   (1) Sim  (9) IGN 

A86) PROBLEMA DE MEMÓRIA OU ESQUECIMENTO? (0) Não   (1) Sim  (9) IGN 

A87) INSÔNIA OU DIFICULDADE PARA DORMIR? (0) Não   (1) Sim  (9) IGN 

A88) DESMAIOS? (0) Não   (1) Sim  (9) IGN 

A89) RINITE? (0) Não (1) Sim (9) IGN 

A90) Observar e anotar.Dificuldade para falar:  (0) Não   (1) Sim  (9) IGN 

A91) ALGUMA VEZ UM MÉDICO DISSE QUE O(A) SR.(A) ESTAVA COM 

CÂNCER? (0) Não  (1) Sim  (9) IGN 

A92) DESDE <MÊS DO ANO PASSADO> ATÉ AGORA, QUANTAS VEZES O(A) 

SR.(A) FOI INTERNADO (A) NO HOSPITAL? 

(0) Não foi internado 

(1) Uma vez 

(2) Duas vezes 

(3) Mais que duas vezes 

(9) IGN 

 

 

 

 

 

 

 


