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FARMÁCIAS PORTUGUESAS COM OMS 
POR MAIS PREVENÇÃO CONTRA A GRIPE 

 

Lisboa, 23 de Abril – É amanhã assinado em Bruxelas o Manifesto da União 
Europeia (UE) pela vacinação contra o vírus da gripe. O documento é promovido 

por oito instituições, entre as quais o Grupo Farmacêutico da UE – do qual a 
Associação Nacional das Farmácias e a Ordem dos Farmacêuticos fazem parte – 

e incita os decisores políticos, comunidade médica e científica, e organizações de 
saúde de todos os países da União a reconhecer o impacto negativo do vírus 

influenza e a preveni-lo, através da adopção das metas estipuladas pela OMS 

para uma taxa de 75% de cobertura vacinal da população de risco.  

O cumprimento desta recomendação fica, anualmente, muito aquém dos 

objectivos. Todos os anos cerca de 60 milhões de pessoas na Europa não são 

vacinadas contra a gripe, resultando em mais de 2 milhões de novos casos. 

Em Portugal, as farmácias portuguesas apresentam um sólido registo de 

compromisso com a vacinação da população, oferecendo a conveniência e 

acessibilidade da sua rede para este propósito. 

Para Rute Horta, coordenadora dos Serviços Farmacêuticos da ANF, «as 

farmácias portuguesas pretendem continuar a dar o seu contributo para o 
aumento da cobertura vacinal, imprescindível na diminuição dos casos de gripe e 

das suas complicações. Para tal, comprometemos a nossa rede de farmácias, 
não só na dispensa e administração da vacina, mas também na sensibilização 

dos cidadãos e da comunidade para a necessidade de se protegerem». 

Anualmente, mais de 2.300 farmácias em qualquer ponto do país estão 

capacitadas para administrar vacinas com toda a segurança e comodidade. 
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