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Farmácias receiam não ter
vacinas para tantos pedidos
Os mais vulner
Na primeira fase, que
começará mais cedo d
que o habitual, vão ser
vacinados os maís vulneráveis, nomeadame
te residentes em lares
de idosos, profissionai
de saúde, profissionai
do setor social que pre
tam cuidados e grávid.
Na segunda fase, que c
meçará em 19 de outu
bro, estão incluídas pe
soas com 65 ou mais
anos e doentes crónic • ;_

Menos gripe no Sul
As medidas de preven
ção da covid-19, como
uso de máscara e o distanciamento, terão bl
queado a gripe em países do hemisfério sul,
como a África do Sul,
Austrália e Argentina,
segundo a imprensa
ternacional. Mas não
garantia de que ocorra
mesmo no norte.

Há casos em que procura está cinco vezes acima de 2019. Pior resposta dos centros de saúde
leva utentes às farmácias, que têm menos unidades. Vacinação da gripe arranca a 28

Inês Seizreek*
ines@jn.pt

As farmácias temem não
conseguir dar resposta à procura
de vacinas contra a gripe. A preocupação com a covid-19 e as dificuldades de atendimento nos
centros de saúde estão a levar milhares de utentes a fazerem reservas de vacinas. Neste ano especialmente crítico, há também
mais empresas a tentar encomendar doses para os seus colaboradores e mais interessados em vacinar-se, mesmo sem pertencer a
grupos de risco. O receio das infeções respiratórias está ainda a fazer disparar a procura do "Broncho-Vachom", um medicamento
de reforço do sistema imunitário
que está permanentemente em
falta nas farmácias (ler caixa ao
lado).
Este ano, as farmácias vão receber perto de 500 mil doses de vacinas, menos do que no ano passado, e ainda não sabem ao certo
GRIPE

quando chegarão as primeiras. No
Serviço Nacional de Saúde, a primeira fase da campanha de vacinação contra a gripe arranca a 28
de setembro para idosos e grávidas, anunciou ontem a diretora-geral da Saúde. Graça Freitas pediu a todos os portugueses com indicação para se vacinar que não
hesitem em fazê-lo. O objetivo é
diminuir as infeções por gripe, cujos sintomas são muito parecidos
com os da covid-19.
EMPRESAS PEDEM MILHARES

"A procura de vacinas da gripe está
cinco vezes superior à média",
afirmou ao JN a coordenadora farmacêutica do grupo Sofarma, com
farmácias no Porto, em Gaia, Matosinhos, Braga e Penafiel. Cláudia Cunha da Mota nota que "há
muita gente que nunca tomou a
vacina e que este ano quer" e, por
outro lado, tem registado um aumento da procura por parte das
empresas. "Temos muitas que nos
ligam a tentar reservar mil vaci-

nas, duas mil, e uma até tentou reservar cinco mil", refere.
Rita Araújo Monteiro, diretora
técnica da Farmácia Saúde, em Leça da Palmeira, teme que as vacinas não sejam suficientes para tantos interessados. "Os armazenistas
estão a informar as farmácias que
têm duas vezes e meia mais reservas do que em 2019", explica. Este
ano, a farmacêutica tem observado
uma crescente procura por parte
de doentes crónicos que normalmente são vacinados nos centros
de saúde. "As pessoas não conseguem ligar para os centros de saúde, vão lá e não são atendidas e estão com medo de não conseguir a
vacina. Mesmo sabendo que têm
de pagar, preferem garanti-la na
farmácia", afirma Rita Araújo
Monteiro.
A presidente da Associação de
Farmácias de Portugal confirma.
"Alguns centros de saúde não estão
a trabalhar em pleno e os cidadãos
estão com receio do impacto na vacinação", refere Manuela Pacheco,

acrescentando que há muita ansiedade sobre a chegada das vacinas.
Pelo que observa e pelo feedback
das farmácias associadas da AFP,
Manuela Pacheco tem receio que o
número de vacinas disponíveis não
seja suficiente. "Podem escassear
para utentes mais carenciados e de
grupos de risco", admite.
Nuno Cardoso, presidente da Associação de Distribuidores Farmacêuticos, afirmou que este ano as
farmácias terão "menos cerca de
100 mil vacinas do que no ano passado e a expectativa é de uma procura mais elevada".
Distribuidores e farmácias estão
disponíveis para ajudar a que a imunização contra a gripe chegue a
mais pessoas, através da rede de farmácias, mas a estratégia da Saúde
parece ser outra. Ontem, Graça
Freitas afirmou que está a ser planeado com as administrações regionais de saúde a ampliação dos
pontos de vacinação, ou nos serviços de saúde ou "em outras estruturas da comunidade". • .COMA.G.
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"Broncho-Vachom"
estará a ser rateado
por armazenistas
medicamento
"Broncho-Vachom", muito
receitado para prevenir infeções respiratórias recorrentes, está sempre em falta nas farmácias, nas dosagens para adulto e criança.
O laboratório que o comercializa admite que teve um
"acréscimo muito significativo da procura comparativamente a anos anteriores"
e que já forneceu mais do
dobro dos tratamentos face
ao habitual. Ainda assim,
garante ter produto em
stock para abastecer o mercado, só que, realça, não
vende diretamente às farmácias. Fica a ideia que o
produto estará a ser rateado
pelos armazenistas. "A OM
Pharma não possui um serviço de venda direta a farmácias. A distribuição dos
nossos produtos passa por
armazenistas", diz a empresa em resposta ao JN.
PREVENIR O

Utentes não
conseguem ligar
para os centros
de saúde e
preferem pagar
para garantir
vacina

NÚMEROS
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mil doses

de vacinas. A 1.a fase
de vacinação arranca
dia 28. Idosos, profissionais de saúde e do
setor social e grávidas têm prioridade.

milhões de doses
de vacinas compradas para o SNS, num
investimento de
13,6 milhões de euros. As farmácias recebem 500 mil.
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MAIS DE i6 MIL FALTAS

De 31 de agosto a 6 de setembro, as farmácias reportaram 16 584 vezes a indisponibilidade do "Broncho-Vachom" para adulto (30
cápsulas), sendo um dos
medicamentos no "top 20"
dos que mais faltaram naquela semana. Os dados a
que o JN teve acesso são do
Centro de Estudos e Avaliação em Saúde da Associação
Nacional de Farmácias.
Várias farmácias confirmaram ao JN a indisponibilidade do fármaco. "A dose
de adulto na embalagem de
30 cápsulas está a ser rateada. As embalagens maiores
de adulto e as infantis estão
mesmo esgotadas", diz
Cláudia Cunha da Mota, do
grupo Sofarma, notando
que não há alternativa.
O Infarmed não respondeu em tempo útil. • is.
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FONTE: AXIMAGE, BARÓMETRO DE SETEMBRO

Sondagem
confirma
aumento
da procura
43% querem vacina
contra a gripe
BARÓMETRO A procura por
uma vacina da gripe vai aumentar substancialmente
este ano, a julgar pelos resultados de uma sondagem
da Aximage para o JN e a
TSF. No ano passado, 32%
dos portugueses tomaram a
vacina, mas este ano já são
43% os que pretendem garantir essa proteção.
Quando se analisam os resultados por segmentos da
população, verifica-se que é
no escalão etário dos que
têm 65 ou mais anos que a
procura foi maior (61%),
crescendo para os 71% este
ano. Saliente-se, no entanto, a preocupação recente
dos mais novos (18 a 34
anos): 45% quer tomar a vacina em 2020.Ajulgar ainda
pela sondagem, será na região Norte que a pressão
será maior: 47% dos seus habitantes querem a vacina.
As mais despreocupadas,
no ano passado como agora,
são as pessoas entre 35 e 49
anos: 74% não vão ser vacinadas contra a gripe. •
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Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Inda Cardoso. Manuel Molinos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor deArte Pedro Pimentel

Farmácias temem
falta de vacinas
contra a gripe
Procura está cinco vezes acima de
2019. Vacinação arranca a 28 no SNS

Costa espera cerca de mil casos
diários de covid brevemente P.6 a 9

Vieira acusado de pagar favores
de Rangel com bilhetes P.4.5
o

Famalicão 1-5 Benfiea
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Acidente Bispo de
Viana morre em
despiste no Alentejo
D. Anacleto Oliveira, de 74 anos,
regressava de férias do Algarve P. 25

Educação Ministro
assegura professores
de substituição P.10

ÁGUIA DE
MÃO-CHEIA
E EFICÁCIA
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Dinheiro Vivo Regras
de Bruxelas colocariam
salário mínimo em 663€

Fld

mamados entram a tod
gás no arranque
i • a. Waldsehmidt bisa P.41e 4

Mau tempo Tornados
varreram tudo em
Beja e Palmela P.24
Detida Mãe que
abandonou bebé foi
despejada de casa P.18

Uni

Conceição
puxa pelos
galões frente
ao Braga

•
Nem a magia
de Quaresma
deu luz ao
castelo

Treinador diz que
dragões "são alvo
a abater" P.44

Golo solitário
na vitória da
Belenenses SAD e. 4.3

Precisa de

dinheiro?
Conheça a vendo
com opçdo de compra!
Pode vender o seu ouro
e voltar a comprd4o,
nagondo.o ate

24 suaves
prestações.
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Valores 808 CZED
WWW.vALORES.PT

PUBLICIDADE

mFEIRÃO
17 A 27 SETEMBRO

+2000 VIATURAS
COM DESCONTOS INCRÍVEIS

motrizouto
o shopping dos carros

