COMUNICADO DE IMPRENSA
Dispensa na época 2010/2011

Farmácias administram 44 por cento das vacinas
contra a gripe sazonal
Na época gripal 2010/2011, 44 por cento das vacinas dispensadas foram
administradas nas farmácias, o que representa um crescimento de 17 por cento face
ao ano anterior, de acordo com a estimativa do Centro de Estudos e Avaliação em
Saúde da ANF (CEFAR). De sublinhar que a estimativa do CEFAR é muito similar à
estimativa para Farmácias do Relatório do INSA sobre a Cobertura Vacinal em
Portugal 2010/11.
Dos utentes que escolheram as farmácias como local de administração da vacina
contra a gripe, 50 por cento foram vacinados nos primeiros 15 dias de Outubro de
2010. A cobertura vacinal atingiu 45 por cento na população com 65 anos ou mais e as
farmácias podem ter contribuído entre 6,6 e 10,3 por cento para a concretização deste
valor, constituindo um importante contributo em termos de saúde pública.
A vacinação na mesma farmácia onde a vacina é dispensada, mediante prescrição
médica, alia o conforto à segurança e evita a deslocação a outro serviço de saúde. O
sucesso da campanha “Vacinação Contra a Gripe Sazonal e Doenças Pneumocócicas
nas Farmácias” prova que a acessibilidade e distribuição geográfica das farmácias são
uma mais-valia no combate à gripe e na promoção da saúde pública.
Para além do serviço de administração da vacina, as farmácias fazem também
aconselhamento e referenciam para consulta médica, sempre que necessário, os
doentes pertencentes a grupos de risco.

A Campanha
A publicação da Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro, veio permitir que as farmácias
passassem a poder prestar o serviço de administração de vacinas não incluídas no Plano
Nacional de Vacinação (PNV). Ainda de acordo com esta Portaria é referido que o serviço deve
ser prestado nas condições legais e regulamentares e por profissionais legalmente habilitados.
Assim sendo, e para dotar os farmacêuticos de fortes competências técnicas neste domínio, a
ANF, através do seu Departamento de Serviços Farmacêuticos, concebeu e preparou acções

de formação a nível nacional, com um modelo baseado no Programa de Certificação
Profissional da American Pharmacists’ Association (APhA), o qual é reconhecido pelo Centers
for Disease Control and Prevention (CDC).
A Campanha “Vacine-se contra a Gripe na sua Farmácia” marcou o início do serviço de
administração de vacinas nas farmácias, a nível nacional, em Outubro de 2008.

