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Vacinação nas farmácias portuguesas reconhecida internacionalmente numa altura em 

que arranca a Campanha 2015-2016 

 

MAIS DE 34 MIL VACINAS NUMA SEMANA  

 

Mais de 34 mil pessoas vacinaram-se nas farmácias durante a primeira semana da campanha 

de vacinação contra a gripe. Este valor estimado representa um aumento de 2 mil pessoas 

face a igual período do ano passado. 

 

Este ano, a campanha de vacinação nas farmácias iniciou-se a 1 de Outubro, contando com 

uma participação de mais de 3.725 farmacêuticos formados e certificados para efectuar a sua 

administração, em mais de 2.200 farmácias. Estima-se que, logo no primeiro dia, mais de 9 mil 

pessoas tenham preferido vacinar-se na farmácia.  

 

Estão disponíveis mais de 750 mil vacinas.  

 

VACINAÇÃO NAS FARMÁCIAS VENCE PRÉMIO INERNACIONAL  

 

O poster científico da ANF sobre a “Análise das 7 campanhas contra a gripe realizadas pelas 

farmácias”, mereceu a distinção da International Pharmaceutical Federation (FIP). O prémio 

foi atribuído em Düsseldorf, na Alemanha, no passado dia 2 de Outubro, durante o congresso 

anual da FIP.  

 

Entre 150 trabalhos científicos de 33 países, apresentados no âmbito da Farmácia 

Comunitária, o poster da ANF mereceu o segundo lugar.  

 

A FIP é a organização mundial mais representativa de farmacêuticos e das ciências 

farmacêuticas, agregando 126 organizações-membro e representando a profissão 

farmacêutica na Organização Mundial de Saúde. 

 

Este é mais um reconhecimento internacional das farmácias portuguesas relativamente à 

vacinação contra a gripe e que, anualmente, conta com mais de 2 mil farmácias do país 
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preparadas para administrar a vacina com toda a segurança, de forma rápida, sem listas de 

espera ou hora marcada, numa alternativa mais cómoda e mais disponível que os centros de 

saúde. 

 

Fique a conhecer mais em www.farmaciasportuguesas.pt/pub/LP/vacinacao 
 

 

 

 

 

Informações adicionais: 
Pedro Tavares :: 96 152 84 72 :: pedrotavares@lpmcom.pt 

LPM Comunicação 
Tel .  21 850 81 10  

Ed.  L isboa Or iente,  Av.  Infante D.  Henr ique,  333 H -  Escr itór io  49,  1800 -282 L i sboa  

www.lpmcom .pt  

mailto:pedrotavares@lpmcom.pt

