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COMBATE À 
GRIPE 

DECISÃO ! GRÁVIDAS TÊM PRIORIDADE 

A  vacina contra a gripe sazonal vai pas-

 

sar a ser gratuita para as grávidas. Até 
este ano, embora fosse "fortemente reco-
mendada" por parte da Direção-Geral da 
Saúde, as grávidas que a quisessem tomar 
tinham de pagar. Também os funcionários 
dos lares não pagam este ano a vacina. 

Cresce cinco 
vezes procura 
de vacina 
FARMÁCIAS O  Associação aconselha que é importante não criar pânico 
perante hipótese da vacina poder faltar DOENÇA O  Morreram 205 pessoas 
devido à gripe no espaço de um ano - 2018 registou uma subida de 80% 

Estado reforçou em cerca de 600 mil as doses disponíveis para este ano 

JOÃO SARAMAGO 

A
pandemia de Covid-19 
provocou urna corrida às 
farmácias, onde á procu-

ra da vacina para a gripe dispa-
rou. "É importante não criar o 
pânico junto da população de 
que a vacina vai faltar. A falta 
pode acontecer mas não vamos 
criar um clima de incerteza", 
avançou ao CM a presidente da 
Associação de Farmácias de 
Portugal, Manuela Pacheco. 

Há farmácias cuja pré-reser 
va junto dos fornecedores é 
cinco vezes maior do que a rea-
lizada no ano passado. Manue-
la Pacheco admite esse cresci-
mento em zonas urbanas com 
uma população mais jovem. 
"Na zona do Oeste, o cresci-
mento é mais modesto, porque 
é uma região com mais idosos. 
As pessoas mais velhas são, so-
bretudo, vacinados nos centros 
de saúde, fator que explica uma 
procura menos intensa", 
adiantou a responsável. 

Manuela Pacheco referiu que, 
em relação a outros anos, "há 
pessoas mais jovens a efetua-
rem a reserva da vacina". Re-
corde-se que as pessoas com 
um quadro febril são sujeitas ao 
teste de despistagem à Covid-
-19 e um dos sintomas da gripe 
é a febre. Com a toma da vacina 
a possibilidade de ficarem com 
gripe é mínima, logo, se tive-
rem febre, não será da gripe. 

A entrega da vacina pelos for -  

PRÉ-RESERVA JUNTO DOS 
DISTRIBUIDORES REVELA 
MAIS ENCOMENDAS 

POPULAÇÃO MAIS JOVEM 
QUER TOMAR VACINA PARA 
EVITAR SINTOMAS FEBRIS 

FEBRE É UM SINTOMA DA 
GRIPE E DA COVID-19: SÓ O 
TESTE ESCLARECE DOENÇA 

necedores nas farmácias ainda 
não ocorreu. "Em anos ante-
riores tem início, por volta de 1 
de outubro. As farmácias habi - 
tualmente agendam para 15 de 
outubro a vacinação nas suas 
instalações", explicou Manuel 
Pacheco, que reconhece este 
ser um ano fora do normal. 

PORMENORES 

Custo de sete euros 
A vacina pode ser aplicada em 
farmácias. Em 2019, custava 
sete euros com receita médica -
comparticipada a 37%. Este ano 
preço ainda não está definido. 

Imunidade tetravalente 
Em 2019, pela primeira vez, 
a imunidade era tetravalente: 
garantia a proteção contra 
quatro tipos de vírus da gripe 
(dois do tipo A e dois do tipo B). 

A Associação de Distribuido-
res Farmacêuticos estima em 
menos cem mil as doses que 
este ano serão colocadas nas 
farmácias, face às 600 mil en-
tregues no último outono. Mas 
pode haver uma oscilação nas 
doses existentes nas farmácias, 
centros de saúde e hospitais, de 
acordo com procura. 

A gripe é uma doença respira-
tória, contagiosa e que geral-
mente se cura de forma espon-
tânea. As complicações ocor-
rem em pessoas com doenças 
crónicas (como a diabetes ou 
hipertensão) ou com mais de 65 
anos. A doença pode ser fatal. 
Os últimos dados do Instituto 
Nacional de Estatística indicam 
205 mortes em 2018 - uma su-
bida de 80% face a 2017. o 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

 

comi% 

 

Estado investe 17 
milhões de euros em 
2 milhões de doses 
I3 O Ministério da Saúde ga-
rantiu a compra de 2 070 754 
doses de vacinas, num inves-
timento de 17 milhões de eu-
ros. No ano passado, foram 
adquiridas 1,4 milhões de do-
ses. Um reforço perante o au-
mento da procura resultante 
da pandemia de Covid-19. 
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DUAS FASES 1PROCESSO ARRANCA DIA 28 

A primeira fase da vacinação, com início no 
dia 28, destina-se a idosos em lares, pro-

fissionais de saúde e do setor social, e a grávi-
das. Nesta fase, estarão disponíveis 350 mil 
doses. A segunda fase está prevista para 19 
de outubro, com as vacinas destinadas a quem 
tem mais de 65 anos e a doentes crónicos. 

IDOSOS 175% VACINADOS 
NO ÚLTIMO INVERNO, 3 EM 

CADA 4 IDOSOS VACINARAM-SE 

CONTRA A GRIPE, TENDO SIDO 

ALCANÇADA NO PAÍS A META 

DE 75% DE TAXA DE VACINAÇÃO 

RECOMENDADA PELA OMS. 

GRÁTIS 1VACINAÇÃO DE PROXIMIDADE 

A Associação de Farmácias de Portugal defen-
PI de que o serviço de vacinação da gripe para 
grupos de risco deve estar disponível gratuitamen-
te em todas as farmácias comunitárias do País. 
Para a associação, medida ganha especial impor-
tância durante a pandemia por os idosos não terem 
de se deslocar aos hospitais e centros de saúde. 

1 

Farmácias Já realizaram 
pré-encomenda. Vacina-
ção ocorre habitualmente 
a 15 de outubro 

NORTE LIDERA TABELA 
El O Norte foi, no último inver-
no, a região que registou maior 
taxa de vacinação (64,5%). 

ALGARVE EM ÚLTIMO 
B O Algarve foi a zona do País 
que revelou a menor popula-
ção vacinada (49,5%). 

DOENTES CRÓNICOS 
B Até ao final do inverno vaci-
naram-se 72% dos doentes cró-
nicas, contra 55,8% em 2019. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
D Houve 58,9% dos profissio-
nais de saúde em contacto di-
reto com doentes vacinados. e 

OMS recomenda 
toma de vacina 
13 A Organização Mundial 
de Saúde recomenda a 
vacinação contra a gripe. 
Os casos mais agressivos da 
doença obrigam ao inter-
namento hospitalar, o que 
vai sobrecarregar os servi-
ços de saúde que enfren-
tam um número crescente 
de casos de Covid-19. 
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