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A REDE DE FARMÁCIAS

Em Portugal, as farmácias têm uma distribuição equilibrada

por todo o território nacional, garantindo equidade no acesso ao 

medicamento e a serviços de saúde, nomeadamente no serviço de 

administração de vacinas.



Em 2019, o vírus da gripe foi a causa 

de 3.331 óbitos em Portugal.

Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge 

Vacinação contra a 
gripe sazonal

Em 2020, face ao contexto mundial de 
pandemia Covid-19, a vacinação contra a 
gripe é ainda mais importante para toda a 
população.



A Rede de Farmácias e a 
Vacinação contra a gripe sazonal

• Maior a acessibilidade ao serviço

• Mais conveniência ao utente

• Segurança e profissionalismo

• Garantia de proximidade à população

• Equidade entre Farmácia e Centro de Saúde: os registos de administração da vacina contra 
a gripe efectuados pelas Farmácias comunitárias são integrados no e-Boletim de Vacinas 
da Plataforma de Dados da Saúde (PDS) do utente. 

A vacinação contra a gripe é a principal medida de prevenção 
contra a gripe e tem como objetivo proteger as pessoas, 

prevenindo a doença e as suas complicações.



Garantia de 
Qualidade
Para a prestação do serviço, as Farmácias têm de 
garantir elevados níveis de qualidade técnica e 
profissional.

Gabinete 
personalizado

Farnacêutico Formação 
obrigatória

Higiene, 
Segurança, EPIs

Material 
Tratamento 
Anafilaxia

Garantia de 
acondicionamento

Cadeira com braços 
reclinável

Gestão de 
resíduos

Zona para 
preparação/ 
manipulação

Registo no e-
eBoletim de 
Vacinas SNS

Material exclusivo 
ao serviço 

Certificação de competências 
com recertificação
ao fim de 5 anos



Loures evidenciou bons resultados
É p o c a s 2 0 1 8 / 2 0 1 9  e  2 0 1 9 / 2 0 2 0

• Sem necessidade de receita médica 
• Sem encargos com a vacina para o utente ou para a Farmácia 

(uso do stock do SNS) 
• Serviço de administração gratuito para o utente 

Em Loures, nas duas épocas vacinais, a intervenção das farmácias na administração de 
vacinas SNS, aumentou significativamente o número de vacinas inoculadas e teve um 
impacto muito positivo na cobertura vacinal dos utentes com 65 ou mais anos, em 
articulação com os Centros de Saúde.



Vacinação contra a gripe
época 2020/2021

Contexto de pandemia COVID-19

Objectivo: 
75% de cobertura vacinal em pessoas com ≥ 65 anos de idade

Ministério da Saúde lança o desafio às Farmácias para 
vacinar contra a gripe

A operacionalização da vacinação gratuita contra a 
gripe, em contexto de pandemia, contempla cenários 
alternativos e complementares com organização a 
nível regional e local, incluindo a vacinação em 
farmácias comunitárias.

(Norma n.º 016/2020 de 25/09/2020) 



Programa 

Vacinação SNS Local 

• Envolvimento dos Municípios na protecção contra gripe da população mais idosa (≥ 65 
anos)

• Vacinação SNS nas Farmácias Comunitárias, para proteger pelo menos 150.000 
portugueses

• Vacina do stock do SNS 

• Vacinação garantida nas mesmas condições em Centros de Saúde e Farmácias 
Comunitárias

• Contribuição solidária das Farmácias: valor de remuneração para o serviço de 
administração de vacinas convencionado com o Ministério da Saúde

• Envolvimento da Associação Dignitude: desenvolvimento de movimento solidário de 
prevenção em saúde, para que a vacina chegue a maior número de pessoas. 



Programa Vacinação SNS local
no seu Município

• Intervenção activa do Município na protecção da sua população mais vulnerável, em contexto pandémico 
COVID-19 

• Abrangência: todos os cidadãos com 65 ou mais anos, com definição pelo Município do número de pessoas 
a abranger

• Sem necessidade de receita médica 

• Vacina gratuita para o utente (stock do SNS) 

• Serviço de administração gratuito para o utente

• Remuneração do serviço à Farmácia em 2,50€/acto com financiamento pela Autarquia e pelo Fundo de 
Emergência abem: COVID-19:

❑ Municípios - contribuição solidária de 90% do valor do serviço (2,25€)

❑ Dignitude - co-comparticipação dos restantes 10% (Fundo de Emergência abem)

• Centros de Saúde e Farmácias constituem Rede Municipal de Vacinação



IPSS que tem por missão o desenvolvimento de programas solidários de grande 
impacto social, que promovam a qualidade de vida e o bem-estar dos portugueses. 

OBJECTIVO

Permitir o acesso, de forma digna, aos medicamentos prescritos a quem não tem capacidade financeira para os adquirir. 
• > 16.900 beneficiários 
• 703.055 embalagens de medicamentos comparticipadas desde maio de 2016. 

Em virtude da pandemia da COVID-19, o Programa abem: empreendeu 
uma resposta inovadora criando a 
"Emergência abem: COVID-19“:

• Acesso aos medicamentos, produtos e serviços de saúde a cidadãos 
que se encontrem mais vulneráveis. 

• Apoiar na comparticipação da administração de vacinas à 
população mais idosa, protegendo-a neste período complicado de 
pandemia.

O abem: Rede Solidária do Medicamento é o primeiro Programa promovido pela Associação Dignitude:
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