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RESUMO

Objetivo. Investigar o perfil epidemiológico dos idosos que participam ou não de campanhas
de vacinação contra a influenza e identificar as variáveis que poderiam influenciar a participação.
Método. Estudo transversal de base populacional utilizando dados referentes à população
com 60 anos ou mais residente nos municípios de São Paulo, Itapecerica da Serra, Embu, Taboão da Serra, Campinas e Botucatu no período de 2001 e 2002. Participaram do estudo 1 908
idosos selecionados a partir de amostragem probabilística, estratificada e selecionada por conglomerados, em dois estágios. A análise dos dados foi exploratória, incluindo análise bivariada
e regressão logística múltipla.
Resultados. Sessenta e seis por cento dos idosos aderiram à vacinação contra a gripe. Os fatores associados ao auto-relato de vacinação, após a análise ajustada, foram: idade (OR = 1,47;
IC95% = 1,09 a 1,99), hipertensão arterial auto-relatada (OR = 1,39; IC95% = 1,03 a 1,87) e
escolaridade (OR = 0,64; IC95% = 0,41 a 0,98). A maior adesão à vacinação contra a gripe foi
observada entre os indivíduos com idade igual ou superior a 70 anos e entre os hipertensos. Os
idosos com 9 anos ou mais de estudo referiram menor adesão à vacinação.
Conclusões. Os resultados sugerem a necessidade de campanhas para facilitar o acesso por
parte dos idosos e profissionais de saúde à informação acerca dos benefícios da vacinação.
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o número de indivíduos que atingem
faixas etárias de risco para doenças
crônicas e incapacidades. Cerca de
80% dos idosos no país apresentam alguma doença crônica (1–3). Nesse
grupo, medidas preventivas e de proteção específicas devem ser priorizadas, devido à significativa e crescente
demanda por serviços ambulatoriais,
hospitalares e de reabilitação, conforme demonstram vários estudos (2).
Dentre as várias alterações fisiológicas associadas ao processo de envelhecimento, destacam-se aquelas referentes ao sistema imunitário dos idosos, à
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sua suscetibilidade e vulnerabilidade às
infecções em comparação com os adultos jovens; os idosos são menos capazes
de responder fisiológica e imunologicamente aos microorganismos invasores
(4, 5). Nos últimos 20 anos, o número e
a taxa de internação por infecções respiratórias agudas aumentaram de forma
constante entre os idosos. A influenza
e a pneumonia estão entre as principais
causas de morbi-mortalidade nesse
grupo etário (6, 7).
Considerando a crescente demanda
por medidas para reduzir as complicações decorrentes dessas infecções, a
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vacinação contra a gripe surgiu como
uma como estratégia nacional de impacto na redução da morbi-mortalidade
por doenças respiratórias entre os
idosos (8–10). As campanhas nacionais de vacinação contra a influenza
iniciaram-se em 1999 em comemoração ao Ano Internacional do Idoso.
No Estado de São Paulo, cerca de 84%
dos idosos receberam a vacina naquele
ano. Já nos anos de 2000, 2001 e 2002,
as taxas de cobertura foram de 63,9%,
66,6% e 65,6%, respectivamente (8).
Apesar da ampla divulgação das campanhas e dos benefícios da vacinação,
muitos idosos ainda não aderiram a
essa prática no país. Nos Estados Unidos, estima-se que 900 mortes e 1 300
hospitalizações possam ser prevenidas
por cada milhão de pessoas vacinadas
contra a influenza (7).
Dados do sistema de informações
hospitalares do SUS (SIH/SUS) mostram que no Estado de São Paulo, no
período de 1998 a 2003, ocorreram
cerca de 27 700 internações decorrentes de influenza e pneumonia por ano
na faixa etária de 60 anos ou mais.
O efeito protetor da vacina contra a
influenza em idosos pode variar com a
capacidade imunitária do indivíduo, a
imunogenicidade da vacina e a coincidência antigênica entre a vacina e as
cepas circulantes na comunidade (7).
Apesar de a resposta imunitária variar
entre 30 e 70%, os reais benefícios se
referem à prevenção de pneumonia
viral primária ou bacteriana secundária e de hospitalizações, e, principalmente, à redução da mortalidade entre
aqueles com doenças crônicas cardiovasculares e pulmonares (11–16).
O objetivo deste trabalho foi descrever o perfil epidemiológico do idoso
conforme a realização ou não de vacina
contra a influenza, bem como analisar
as variáveis possivelmente relacionadas ao comparecimento à vacinação.

MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo transversal de
base populacional utilizou dados referentes à população de 60 anos ou mais,
não institucionalizada, residente em
área urbana, em domicílios particula-
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res ou coletivos de seis municípios do
Estado de São Paulo no período de
2001 e 2002.
Os dados foram obtidos a partir de
um questionário multidimensional
(17). Quanto ao delineamento amostral
deste inquérito, os seguintes municípios foram investigados: São Paulo,
Itapecerica da Serra, Embu, Taboão da
Serra, Campinas e Botucatu. Essas
áreas constituíram estratos independentes, subdivididos em setores censitários classificados segundo o nível de
escolaridade dos chefes de família, visando aumentar a probabilidade de
pessoas do estrato mais rico da população pertencerem à amostra, viabilizando as análises segundo subgrupos
sociais. A pesquisa, portanto, teve
como base uma amostra probabilística
da população, estratificada por conglomerados e obtida em dois estágios. No
primeiro, os setores censitários foram
amostrados de forma sistemática e com
probabilidade de inclusão proporcional ao tamanho, expresso pelo número
de domicílios existentes no setor, de
acordo com a contagem populacional
de 1996 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No segundo
estágio, uma amostra sistemática simples de domicílios foi sorteada em cada
setor censitário.
A partir dos 1 958 registros de idosos disponíveis na amostra, foram analisadas as informações sobre a realização ou não de vacina contra a gripe
segundo variáveis sócio-demográficas,
indicadores da condição de saúde, mobilidade física e tabagismo.
Sexo, idade, situação conjugal, escolaridade e renda mensal da família
foram as variáveis sócio-demográficas
incluídas neste estudo. Os indicadores
da condição de saúde foram obtidos a
partir da percepção do entrevistado
a respeito de sua própria saúde no
momento da entrevista e 1 ano antes,
além do auto-relato relativo a internação hospitalar nos últimos 12 meses
e a certas doenças crônicas: hipertensão, diabetes, artrite/reumatismo/
artrose, doença renal crônica, câncer
(tumor maligno), doença do coração e
doença crônica de pulmão (asma/
bronquite/enfisema). Os indicadores
de mobilidade física referiram-se à di-

ficuldade para realizar atividades vigorosas, moderadas e leves: levantar
ou carregar mantimentos; subir um
lance de escadas; curvar-se, ajoelhar-se
ou dobrar-se; andar um quarteirão e
tomar banho ou vestir-se. Todos esses
indicadores foram categorizados em
muita, pouca ou nenhuma dificuldade.
Os dados referentes à idade foram
classificados em grupos decenais: 60 a
69 anos, 70 a 79 e 80 anos ou mais. A
variável situação conjugal considerou
as categorias: casado/união estável,
solteiro/separado/desquitado e viúvo.
Quanto à escolaridade, os dados foram
agrupados em: sem escolaridade, 1 a 4
anos de estudo, 4 a 8 anos e 9 ou mais
anos de estudo. A renda familiar mensal foi subdividida em: até 1 salário
mínimo, entre 1 e 3, de 3 a 5 e mais de
5 salários mínimos.
No que se refere às condições de
saúde, as respostas sobre a percepção
da própria saúde foram agregadas em
quatro categorias: excelente/muito
boa; boa; ruim/muito ruim; e ignorada, quando outra pessoa respondeu
à entrevista, tendo em vista que essa
percepção envolve aspectos subjetivos
que não podem ser avaliados por
outro informante (18). Os motivos
pelos quais alguns idosos não aderiram à vacinação foram levantados a
partir da pergunta “por que não recebeu vacina contra gripe?”.
A análise dos dados foi conduzida
utilizando-se procedimentos para a
análise de inquéritos populacionais do
programa Stata que permitem incorporar os pesos distintos das observações.
Na presente análise, foi incluída a variável “peso da pessoa”, que equivale
ao inverso da fração amostral. A sumarização dos dados foi feita a partir de
análise exploratória, utilizando-se porcentagens para as variáveis categóricas
e média para a variável contínua.
Realizou-se o teste bivariado de associação pelo qui-quadrado (χ2) e, a
seguir, a análise múltipla através do
modelo de regressão logística nãocondicional. Após ajuste por idade,
foram selecionadas para o modelo
todas as variáveis que mostraram associação com a variável dependente (vacinação contra gripe) em nível de significância de 20% (P < 0,20). Utilizou-se o
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procedimento retrógrado (backward)
para a elaboração do modelo múltiplo,
e a variável permaneceu no modelo se
P < 0,05. A força da associação entre as
variáveis independentes e a dependente foi expressa em valores estimados, brutos e ajustados, de razão de
chances (odds ratio, OR), com intervalo
de confiança de 95% (IC95%) (19).

RESULTADOS
Dos 1 958 idosos entrevistados,
obtiveram-se dados de 1 908 (97,4%).
A perda amostral foi devida à ausência
de informações sobre vacinação contra
a gripe. A média de idade dos indivíduos desta amostra foi de 69,7 anos
(IC95%: 69,0 a 70,4).
Responderam à entrevista 97,7% dos
1 908 dos idosos. As outras entrevistas
(44 indivíduos) foram respondidas por
outro informante, isto é, cuidadores,
parentes ou responsáveis pelo idoso,
diante da impossibilidade deste de responder. Não houve diferença no status
vacinal contra a gripe comparando-se
os grupos com diferentes informantes
(P = 0,61).
A proporção de idosos que relatou
vacinação contra a gripe nos 12 meses
anteriores à entrevista foi de 66,1%
(IC95%: 62,2 a 69,8). Não houve diferença estatística entre os sexos quanto
à realização ou não de vacina (P =
0,52). Quanto aos idosos que não receberam a vacina, os motivos relatados
foram: não considerar a vacina importante (41,4%), crença de que a vacina
provoca reação (18,5%), ter adoecido
após tomar a vacina em período anterior (5,6%) e outros motivos (32,6%).
Cerca de 2% não souberam ou não responderam. A maioria dos que não referiram vacinação pertenceu ao grupo
etário de 60 a 69 anos (61,9%). Não
houve diferença entre os sexos quanto
aos motivos da não adesão à vacinação
(P = 0,32).
Na tabela 1 está apresentada a distribuição percentual das características
sócio-demográficas da amostra de idosos segundo a realização de vacina
contra a gripe. Nota-se que idade, escolaridade e renda familiar mensal
mostraram-se estatisticamente associa-
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TABELA 1. Características sócio-demográficas em indivíduos com 60 anos ou mais conforme auto-relato de vacinação, Estado de São Paulo, Brasil, 2001 a 2002
Característica

No.

Relataram vacina (%)

OR (IC95%)

Sexo
Masculino
Feminino

905
1 003

67,1
65,4
P = 0,52

1,00
0,92 (0,73 a 1,17)

Idade (anos)
60 a 69
70 a 79
80 ou mais

1 061
629
218

62,0
72,1
68,8
P = 0,02

1,00
1,58 (1,13 a 2,22)
1,35 (0,86 a 2,13)

Situação conjugal
Casado/união estável
Solteiro/separado/desquitado
Viúvo

1 134
220
550

65,4
69,5
66,2
P = 0,67

1,00
1,20 (0,81 a 1,80)
1,04 (0,78 a 1,37)

Escolaridade (anos)
0
1 a 4 anos
5 a 8 anos
9 anos ou mais

250
1 131
185
334

70,5
68,4
66,2
56,3
P = 0,05

1,00
0,90 (0,59 a 1,38)
0,82 (0,43 a 1,55)
0,54 (0,31 a 0,93)

217
404
347
940

75,9
64,6
70,8
63,2
P = 0,03

1,00
0,56 (0,33 a 0,94)
0,80 (0,49 a 1,33)
0,54 (0,33 a 0,90)

Renda familiar mensal (salários mínimos)b
1
>1 a ≤3
>3 a ≤5
>5
a
b

Total de pesquisados: 1 908.
Salário mínimo vigente à época da pesquisa: março a abril de 2001 = R$ 151,00 (ao redor de US$ 69,00); maio de 2001 a
março de 2002 = R$ 180,00 (ao redor de US$ 72,00); e abril a setembro de 2002 = R$ 200,00 (ao redor de R$ 65,00).

das ao auto-relato de vacinação, considerando o nível de significância de 0,05.
Com relação à idade, a maior cobertura foi entre indivíduos de 70 a 79
anos (72,1%). Desagregando as faixas
etárias, o grupo de 70 a 74 anos apresentou o maior percentual de adesão à
vacinação (74,8%). Entre aqueles de 75
a 79 anos, esse percentual foi de 68,9%.
A tabela 2 mostra alguns dos indicadores de morbidade avaliados neste
estudo. Não houve associação estatisticamente significativa entre o tabagismo e a vacinação contra a gripe (P =
0,30). Além disso, nenhum dos indicadores de mobilidade física esteve associado à vacinação. Observa-se ainda
que apenas a hipertensão arterial e o
diabetes estiveram associados à vacinação na análise univariada. O efeito
da nova variável criada (interação
entre tais enfermidades) foi verificado
com o teste do χ2, porém não apresentou significância estatística no modelo
logístico múltiplo.
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Na análise múltipla, obteve-se um
modelo final com as variáveis idade,
escolaridade e hipertensão arterial (tabela 3). Tanto a idade quanto a hipertensão arterial estiveram positivamente associadas à maior adesão à
vacinação contra gripe. O auto-relato
de vacinação diminuiu quando o idoso
referiu 9 anos ou mais de estudo.

DISCUSSÃO
Este estudo foi realizado a partir de
um inquérito domiciliar de saúde que
contemplou diferentes estratos socioeconômicos em regiões heterogêneas
do ponto de vista demográfico, urbano
e de oferta de serviços de saúde. Dentre
suas limitações, deve ser considerada a
menor precisão das estimativas de proporção em função do delineamento
amostral por conglomerados (20, 21).
Além disso, os dados analisados se referem ao auto-relato de vacinação con-
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TABELA 2. Indicadores de auto-avaliação de saúde, morbidade e mobilidade física em indivíduos com 60 anos ou mais segundo vacinação contra gripe, Estado de São Paulo,
Brasil, 2001 a 2002
Indicador
Percepção da própria saúde
Excelente/muito boa
Boa
Ruim/muito ruim
Saúde 1 ano antes
Muito melhor/um pouco melhor
Igual
Um pouco pior/muito pior
Internação hospitalar nos últimos
12 meses
Nenhuma
Uma ou mais
Tabagismo
Não
Sim
Auto-relato de doenças/condições
crônicasb
Hipertensão
Diabetes
Artrite/reumatismo/artrose
Doença renal
Tumor maligno
Doença do coração
Asma/bronquite/enfisema
Dificuldade para realizar atividades
Vigorosas
Não
Sim
Moderadas
Não
Sim
Levesc
Levantar ou carregar mantimentos
Subir um lance de escadas
Curvar-se, ajoelhar-se ou
dobrar-se
Andar um quarteirão
Tomar banho ou vestir-se
a Ajuste

Vacinados
(%)

P

OR(IC95%)

OR ajustado
(IC95%)a

0,87

1,00
1,02 (0,76 a 1,36)
0,93 (0,64 a 1,33)

1,00
1,00 (0,75 a 1,33)
0,86 (0,59 a 1,25)

67,8
65,1
68,2

0,63

1,00
0,88 (0,60 a 1,30)
1,02 (0,70 a 1,48)

1,00
0,88 (0,59 a 1,29)
0,94 (0,65 a 1,38)

66,0
66,4

0,93

1,00
1,02 (0,71 a 1,45)

1,00
0,98 (0,69 a 1,41)

67,4
64,5

0,30

1,00
0,88 (0,69 a 1,12)

1,00
0,90 (0,71 a 1,14)

70,5
73,9
70,9
65,7
65,6
67,4
67,4

0,01
0,04
0,08
0,95
0,95
0,70
0,80

1,48
1,54
1,36
0,98
0,98
1,07
1,06

1,46
1,55
1,33
0,99
0,88
0,98
1,05

63,9
67,0

0,35

1,00
1,14 (0,86 a 1,53)

1,00
1,05 (0,77 a 1,42)

67,4
64,2

0,39

1,00
0,87 (0,62 a 1,21)

1,00
0,74 (0,52 a 1,04)

68,1
64,5

0,35
0,48

1,14 (0,86 a 1,52)
0,89 (0,64 a 1,23)

1,02 (0,74 a 1,40)
0,78 (0,56 a 1,09)

65,0
66,4
63,5

0,34
0,99
0,62

0,88 (0,66 a 1,15)
1,00 (0,70 a 1,44)
0,87 (0,51 a 1,50)

0,80 (0,61 a 1,04)
0,88 (0,60 a 1,28)
0,72 (0,41 a 1,24)

66,3
66,7
64,6

(1,08 a 2,01)
(1,01 a 2,35)
(0,96 a 1,91)
(0,54 a 1,78)
(0,45 a 2,14)
(0,75 a 1,52)
(0,65 a 1,74)

(1,07 a 1,99)
(1,01 a 2,36)
(0,93 a 1,88)
(0,55 a 1,76)
(0,40 a 1,95)
(0,70 a 1,42)
(0,64 a 1,73)

por idade.
dos que disseram sim (classe de referência: resposta negativa para doença/condição crônica).
dos que disseram sim (classe de referência: resposta negativa).

b Percentual
c Percentual

tra a gripe e não a informações registradas em carteira de vacinação. No entanto, tais relatos têm demonstrado ser
indicadores sensíveis (sensibilidade de
98%), ainda que moderadamente específicos (especificidade de 71%) (22).
Nesse sentido, o estudo contribui para
revelar o perfil do idoso que tem aderido às campanhas vacinais contra a
gripe, tendo em vista a escassez de informações sobre essa temática no país.
A maioria dos idosos (66,1%) aderiu
à vacinação no período estudado, mas
essa proporção esteve abaixo da meta
estabelecida pelo Ministério da Saúde,
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que é de 70% (8). Dentre os idosos que
não foram vacinados, cerca de 65% alegaram motivos que se referem à falta de
esclarecimento sobre a importância da
vacinação nessa faixa etária, corroborando os achados de pesquisas realizadas pela Secretaria de Estado de Saúde,
que identificaram como principais motivos o medo das reações da vacina e a
não preocupação com a gripe (8).
Tem sido apontada a pequena participação dos médicos no incentivo à vacinação contra a influenza, fato relevante dada a valorização que os idosos
dispensam à recomendação médica

(23). Um estudo realizado na Suíça concluiu que, enquanto a opinião do paciente foi um fator determinante para a
sua adesão à vacinação, a falta de recomendação médica contribuiu para a
maioria das oportunidades perdidas de
vacinação (24). No Reino Unido, alguns
autores apontam como fatores associados à não-adesão à vacina contra a
gripe a ausência de fatores mórbidos de
risco, uma boa percepção da própria
saúde, a falta de recomendação do médico ou enfermeiro, bem como uma
visão negativa a respeito da vacina (25).
Na Espanha, mulheres galegas de 65
anos ou mais, com autopercepção favorável do estado de saúde, também
apresentaram menores taxas de vacinação contra a gripe (26). Neste estudo
não houve associação entre a percepção
da própria saúde e a vacinação.
Dentre as variáveis sócio-demográficas selecionadas, a idade, a renda familiar mensal e a escolaridade estiveram associadas à vacinação contra a
gripe. Quanto à escolaridade, a menor
taxa de adesão (56,3%) ocorreu entre
os idosos com mais de 9 anos de estudo e entre os que referiram renda familiar mensal acima de 5 salários mínimos (63,2%). É possível supor que os
idosos com maior escolaridade busquem soluções para seus problemas de
saúde em serviços privados ou conveniados, os quais indicam pouco a vacinação, segundo alguns autores (23,
24). Sendo a recomendação médica um
dos principais motivadores da vacinação em idosos, esse grupo de indivíduos estaria menos exposto às informações sobre a segurança e benefícios
da vacina contra influenza (24).
Sabe-se que é baixa a escolaridade da
população idosa, e ainda menor quanto
mais velhas as coortes, pois remetem a
momentos em que as chances de acesso
à escola se davam de forma assimétrica
por classe social e gênero (27). Neste estudo, apesar da associação entre a escolaridade e a renda familiar mensal do
idoso (P < 0,001), apenas a escolaridade,
dicotomizada em menos de 9 e 9 anos
ou mais de estudo, permaneceu associada à vacinação contra a gripe no modelo final. Dentre outros componentes
socioeconômicos, tanto a renda quanto
o nível educacional refletem influências
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TABELA 3. Modelo logístico multivariado para vacinação contra a gripe em indivíduos com
60 anos ou mais, Estado de São Paulo, 2001 a 2002
Variáveis

OR

Erro-padrão

P

IC95%

Efeito
do desenho

Idade ≥ 70 anos
Escolaridade ≥ 9 anos
Auto-relato de hipertensão arterial

1,47
0,64
1,39

0,22
0,14
0,21

0,01
0,04
0,03

1,09 a 1,99
0,41 a 0,98
1,03 a 1,87

2,25
3,18
2,31

sobre o perfil de saúde. No entanto, o
nível educacional é um indicador mais
estável da situação socioeconômica, já
que exclui o impacto de flutuações dos
recursos sobre a saúde. A sua variação
é mais limitada do que a renda e a sua
medida varia de acordo com o gênero,
a etnia e a idade (28).
Foi observada menor referência de
vacinação na faixa etária mais jovem
(60 a 69 anos). A menor cobertura vacinal nesse grupo tem sido registrada
desde os primeiros anos de campanha
contra a influenza no Brasil e em outros
países (8, 26, 29, 30). Estudos de avaliação do impacto da vacinação contra
a gripe na mortalidade e morbidade
hospitalar por doenças respiratórias no
Estado de São Paulo verificaram uma
redução significativa nas taxas de mortalidade e internação, com diferentes
padrões entre as faixas etárias (9, 10).
Entre os maiores de 80 anos, deve-se
considerar a maior dificuldade de locomoção até os locais de vacinação, o que
poderia justificar as menores coberturas (68,8%).
Das condições de saúde avaliadas
neste trabalho, tanto a hipertensão arterial quanto o diabetes estiveram estatisticamente associados à vacinação;
no entanto, apenas a hipertensão permaneceu no modelo logístico multi-

variado. A análise dos dados foi controlada pela idade, devido a seu efeito
direto no risco de morte e na ocorrência de muitas doenças. Principalmente
nos grupos etários mais avançados, a
idade passa a ter um efeito modificador, na medida em que altera a magnitude do risco de outros fatores (19).
Neste estudo, a prevalência de hipertensão auto-relatada foi de 51%, confirmando observações realizadas por
outros autores. Porém, a morbidade
auto-relatada pode subestimar a prevalência de doenças ou condições crônicas, devido a problemas de memória
ou ausência de diagnóstico (18, 31, 32).
A associação entre a hipertensão e a
vacinação contra a influenza permite sugerir algumas hipóteses. Por se tratar de
uma doença crônica de alta prevalência,
com disponibilidade de atendimento na
rede pública, a hipertensão arterial traz
o indivíduo ao serviço de saúde com
maior freqüência para controle dos níveis pressóricos, busca de medicação e
exames periódicos. Nesse sentido, o paciente hipertenso pode ter maior acesso
às informações sobre campanhas vacinais, maior contato com a equipe de
saúde e outros tipos de divulgação. Habituado a freqüentar a unidade básica
de saúde, comparece com maior freqüência às campanhas.

Portadores de outras doenças crônicas menos prevalentes na população
deveriam, da mesma forma, estar expostos à divulgação sobre a vacina,
porém nem sempre o serviço público
está equipado para seguimento e tratamento dessas doenças, de forma que o
doente é encaminhado para outros serviços. Além disso, médicos das diversas especialidades clínicas têm deixado
de indicar a vacinação aos seus pacientes em serviços públicos e privados (8).
A associação entre a vacinação e o
diabetes apenas na análise univariada,
bem como a ausência de associação
entre outras doenças crônicas e a imunização, sugerem que esses indivíduos
de risco não estão sendo priorizados.
Vale ressaltar a indicação formal da
vacinação nesses pacientes devido à
maior gravidade das complicações clínicas decorrentes da infecção pelo
vírus da influenza (7, 33).
A infecção pelo vírus da influenza
pode ser considerada benigna, autolimitada e prevenível; porém, em grupos de risco, passa a ter maior importância epidemiológica devido às
suas complicações (2, 7, 34). Há que
intensificar o repasse de informações
sobre a vacinação do idoso nos serviços
públicos e privados, para todas as faixas etárias e, particularmente, para os
portadores de doenças crônicas, no
sentido de estender as coberturas vacinais e ampliar os seus benefícios. Apesar do aumento nas taxas de cobertura
nos anos de 2003 e 2004 (74,6 e 78,06%,
respectivamente), o número de idosos
a serem vacinados ainda é expressivo
(8). São necessárias campanhas específicas endereçadas aos grupos de maior
risco e aos menos vacinados.
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Objective. To investigate the epidemiologic profile of elderly persons who do or do
not participate in influenza vaccination campaigns and to identify the variables that
bear an influence on participation.
Method. A cross-sectional population-based study was performed using data on individuals aged 60 years or older who were living in the municipalities of São Paulo,
Itapecerica da Serra, Embu, Taboão da Serra, Campinas and Botucatu, Brazil, in 2001
and 2002. A stratified random sample of 1 908 elderly individuals was selected by
means of two-stage cluster sampling. Exploratory data analysis was performed, including bivariate analysis and multiple logistic regression.
Results. Sixty-six percent of the elderly subjects reported having received vaccination against influenza. After adjustment, the following factors were found to be associated with having received vaccination, based on self-report: age (OR = 1.47; 95%
CI = 1.09 to 1.99), self-reported hypertension (OR = 1.39; 95% CI = 1.03 to 1.87) and educational level (OR = 0.64; 95% CI = 0.41 to 0.98). The highest number of vaccinated
individuals was observed in the group ≥ 70 years of age and in the hypertension
group. Individuals with 9 or more years of schooling reported less adherence to influenza vaccination.
Conclusions. The results suggest the need for campaigns to make information on
the benefits of influenza vaccination more easily accessible to the elderly and health
professionals.

Influenza, aging health, disease susceptibility, vaccination, Brazil.
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