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RENUNCIAS Á VACINACIÓN ANTIGRIPAL : COMO INTENTAR EVITALAS

O obxectivo de cobertura da campaña antigripal é vacinar ao 
65% dos maiores de 64 anos [Venres]. Durante a campaña 
2016-2017 acadouse un 56% de cobertura total en Galicia, 
con diferenzas entre as provincias. 

Dende a pasada campaña, o aplicativo no que se rexistran as 
vacinas antigripais permite rexistrar as renuncias á vacinación 
daquelas persoas ás que se lles recomenda a vacina pola súa 
pertenza aos grupos que a teñen indicada. Na pasada 
campaña, 32.783 persoas renunciaron á vacinación 
antigripal. Destas, 30.431 eran maiores de 64 anos. 

Existen diferenzas entre as provincias, sendo A Coruña e 
Pontevedra onde máis rexeitamentos se rexistran, o 36% e o 
42’7% do total respectivamente. Tamén nestas provincias o 
maior número de rexeitamentos se corresponden a maiores 
de 64 anos, grupo que por idade ten especialmente indicada 
a vacina. 

A bibliografía amosa que os principais motivos para non 
vacinarse son non considerar probable contraer a gripe, non 
percibir a gripe coma un risco para a saúde e o medo aos 
efectos secundarios da vacina [ECDC]. Por tanto, é 
importante que o persoal sanitario saiba responder 
axeitadamente a estes tres motivos de renuncia para acadar 
unha mellor cobertura de vacinados. 

Respecto a non considerar probable contraer a gripe, a súa 
onda estacional ten un carácter anual e estímase que entre o 
10% e o 20% da poboación inféctase cada ano da gripe [The 
Lancet]. A porcentaxe variará segundo o grupo de idade ou a 
transmisibilidade do virus que circule cada tempada. 
Segundo o sistema de vixilancia cos rexistros informatizados 
de gripe en atención primaria en Galicia, na pasada tempada, 
a incidencia de gripe en maiores de 64 anos na onda foi de 
1.034 casos/100.000 habitantes [BEG] 

Respecto ao non considerar a gripe coma un risco para 
saúde, cómpre recordar que na tempada pasada  houbo en 
Galicia 1.441 ingresos de persoas maiores 64 anos con gripe 
confirmada (que supuxeron o 74% do total dos ingresos con 
gripe) e dos que faleceron o 8%. A vacinación non só vai 
reducir o risco de infección gripal senón tamén reducirá a 
gravidade da enfermidade nos que enfermen de gripe.  

Respecto ao perfil de seguridade, as vacinas inactivadas 
fronte á gripe xeralmente son ben toleradas. O efecto 
adverso máis frecuente é a dor no lugar da administración da 
vacina. Nos ensaios clínicos, os eventos graves son 
notificados moi raramente. Polo tanto, os beneficios da 
administración da vacina superan estes riscos, ver táboa de 
comparación de riscos no Apéndice.   

A REXIÓN EUROPEA DA OMS DECLARA A ELIMINACIÓN DO SARAMPELO EN ESPAÑA

Pola súa elevadísima transmisibilidade, non é nada doado 
eliminar o sarampelo dun territorio. Estímase que para 
acadar a eliminación precísase que preto do 95% da 
poboación sexa inmune, ben polo contacto co virus, ben por 
vacinación. Con todo, malia tanta dificultade, a eliminación é 
posible, mesmo nun territorio tan amplo como o da Rexión 
das Américas da OMS [Venres]. 

Na Rexión Europea da OMS a eliminación do sarampelo vai 
máis atrasada, e dos seus 53 estados membros só en 33, 
entre os que se atopa España, verificouse a eliminación.    

A verificación da eliminación, que implica revisar a 
epidemioloxía do sarampelo no estado, e a calidade dos seus 
programas de vixilancia epidemiolóxica e vacinacións, está a 
cargo do European Regional Verification Commission for 
Measles and Rubella Elimination (RVC), que é un grupo 
independente de expertos convocado pola Oficina rexional 
da OMS para Europa. 

O RVC reúnese periodicamente e na súa sexta reunión, que 
se celebrou entre o 15 e o 17 de xuño en Bucarest, declarou a 
eliminación do sarampelo en España, posto que durante 
2014, 2015 e 2016 non houbo transmisión endémica. 
Asemade, verificou que se mantén a eliminación da rubéola, 
que declarou eliminada en 2016 [WHO-EURO]. 

O significado da eliminación. A eliminación do sarampelo 
significa que se acadaron uns niveis de inmunidade na 
poboación que impiden que a transmisión endémica do virus 
se manteña no tempo; ou, dito doutro modo, que cando se 
importa un virus doutro lugar e se inicia unha cadea de 
transmisión autóctona, esta vaise extinguir despois dunhas 
poucas xeracións de casos aínda que non se desenvolva 
ningunha medida especial para controlar o abrocho. 

Deste xeito, eliminación non significa que non vaia a haber 
máis casos da enfermidade, nin sequera abrochos. Ora ben, 
se os hai, os abrochos deberían de estar relacionados cun 
caso inicial importado, ser de pouco tamaño e conter moi 
poucas xeracións de casos.  

De feito, no que vai de 2017 en España identificáronse xa 159 
casos, dos que 23 son importados e o resto forman parte de 
16 abrochos, todos eles orixinados por un caso importado. 

Por todo isto compre lembrar a importancia da notificación 
urxente de sarampelo, que non é unha sospeita da 
enfermidade propiamente dita, senón de calquera persoa 
con:   

febre >38ºC, e exantema maculo-papular, e algún dos 
seguintes síntomas: tose, coriza ou conxuntivite.         

https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/4651/venres_epidemioloxico_vol6_n20_20171006.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/healthtopics/seasonal_influenza/communication_toolkit/Documents/ECDC_Influenza_toolkit_guidelines.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673617301290#bib4
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673617301290#bib4
https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/4559/BEG%20XXIX-3.pdf
https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/4012/venres_epidemioloxico_vol5_n21_20161021.pdf
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/measles-and-rubella/publications/2017/6th-meeting-of-the-regional-verification-commission-for-measles-and-rubella-elimination-rvc
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APÉNDICE 

RENUNCIAS Á VACINACIÓN ANTIGRIPAL: COMO INTENTAR EVITALAS 

 

Comparación de riscos asociados á gripe e á vacinación coas vacinas inactivadas fronte á gripe estacional. ECDC 

 

RISCOS ASOCIADOS COA GRIPE ESTACIONAL 
RISCOS ASOCIADOS COA VACINACIÓN FRONTE A GRIPE 

ESTACIONAL* 

Síntomas frecuentes:  

 Febre, dor de gorxa, conxestión nasal, tose seca, 
fatiga, dor de cabeza e dor muscular. 

 Crup e bronquiolite son frecuentes na infancia.  

Complicacións posibles:  

 Pneumonía.  
 Infección de oídos.  
 Infección de senos paranasais.  
 Miocardite. 
 Pericardite. 
 Empeoramento de enfermidades crónicas 

anteriores á infección gripal (por exemplo, 
insuficiencia cardiaca).  

 Desencadenante de eventos cardiovasculares e 
cerebrovasculares graves. 

Complicacións raras:  

 Septicemia.  
 Encefalopatía.  
 Morte. 

Eventos adversos frecuentes (<1/100):  

 Dor, arroibamento e/ou inchazón no lugar da 
inoculación.  

 Febre durante 1-2 días, pode ser alta (>39ºC) en 
nenos.  

 Fatiga durante 1-2 días.  
 Dor muscular durante 1-2 días.  
 Os efectos adversos son máis frecuentes en 

nenos non expostos previamente á vacina ou ao 
virus que en adultos. 

Efectos adversos raros (<1/1000): 

 Urticaria.  
 Convulsións febris. 

Efectos adversos moi raros (<1/100.000): 

 Anafilaxia. 
 Parestesias.  
 Síndrome de Guillain-Barré (<1/1.000.000)** 

 

*Riscos notificados referidos a vacinas antigripais inactivadas usadas frecuentemente no programas organizados de vacinación 
na Unión Europea. Para máis información consultar a Ficha de Características do Produto para cada vacina dispoñible nas webs 
das axencias nacionais do medicamento. **Lehmann HC, Hartung HP, Kieseier BC, Hughes RA. Guillain-Barré syndrome after 
exposure to influenza virus. Lancet Infect Dis. 2010 Sep;10(9):643-51. 

https://ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/prevention-and-control/influenza-vaccination

