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Face à atual situação de pandemia por COVID-19, importa definir algumas orientações relativas 

à vacinação da Gripe, a adotar pelos Farmacêuticos Comunitários. 

 

1. Planeamento do Serviço de Administração de 

Vacinas 

As farmácias comunitárias devem começar por estabelecer um planeamento para a prestação 

do serviço de administração de vacinas, de modo a assegurar: 

• A existência de um gabinete de atendimento personalizado adequado 

• Que se encontre afixada a divulgação do serviço e respetivo preço, de forma visível, nas 

instalações, podendo ainda esta informação ser divulgada nos sítios da internet 

• A existência de materiais e equipamentos necessários 

• Que a manutenção das infraestruturas se encontre realizada 

• Que a competência dos profissionais esteja confirmada 

• Um sistema informático adequado ao registo de administração da vacina com ligação ao 

eBoletim de Vacinas (versão digital do Boletim de Vacinas), no Registo de Saúde Eletrónico 

(RSE) do utente 

Este plano contempla a verificação de prazos de validade, a qualidade do material, registos e o 

plano anual de manutenção das infraestruturas. 

 

1.1. Gabinete de atendimento 

O serviço de administração de vacinas é obrigatoriamente realizado no gabinete de 

atendimento. 

Organização do gabinete de atendimento: 

• Afixar as medidas a serem cumpridas pelos utentes/profissionais de saúde: 

o medidas de etiqueta respiratória 

o desinfeção das mãos 

o utilização obrigatória da máscara 

• Organizar o espaço do gabinete, de forma a garantir a qualidade e segurança da prestação 

do serviço  

• Disponibilizar um local de fácil higienização para acondicionar os pertences do utente 

durante o tempo da administração 

• Não permitir acompanhantes (exceto crianças)  

• Garantir a limpeza do gabinete entre administrações 

• Higienizar a cadeira/bancada entre as administrações da vacina 
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1.2. Materiais e Equipamentos  
 

• Termómetro corporal IV 

• Máscaras cirúrgicas 

• Cadeira com braços reclinável ou marquesa 

• Zona para preparação / manipulação da vacina 

•  Antissético de mãos e desinfetante de superfícies  

• Luvas descartáveis 

• Pensos rápidos e compressas 

• Mini-nebulizador com máscara e tubo, de uso único 

• Salbutamol (solução respiratória) 

• Esfignomanómetro normal 

• Estetoscópio 

• Contentores de recolha de resíduos 

o Grupo III (material contaminado ou suspeito de contaminação) 

o Grupo IV (material cortante e perfurante) 

• Contentor de recolha dos papeis utilizados na desinfeção da mesa e cadeira 

• Kit para tratamento de reação anafilática 

o Garrafa de oxigénio com debitómetro a 15L/min 

o Máscaras com reservatório (O2 a 100%) 

o Cânulas de Guedel 

o Ressuscitadores autoinsufláveis com reservatório de vários tamanhos e respetivas 

máscaras faciais 

o Adrenalina injetável. Solução injetável 

o Anapen® 0,3mg/0,3ml 

o Anapen® 0,15 mg/0,3ml 

o Epipen® 0,3mg/0,3ml 

o Epipen® 0,15 mg/0,3ml 

 

1.3. Manutenção das infraestruturas 
 

• Gabinete de atendimento 

o Adequado - apenas com o indispensável à administração de vacinas 

o Limpeza e higienização 

• Cadeira com braços reclinável ou marquesa 

o Verificação do funcionamento 

o Limpeza e higienização 

• Zona para preparação / manipulação da vacina 

o Limpeza e Higienização 
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• Kit para tratamento de reação anafilática 

o Garrafa de oxigénio com debitómetro a 15L/min 

- Prazo de Validade 

- Verificação do debitómetro 

o Máscaras com reservatório (O₂ a 100%) 

- Prazo de Validade 

- Bom estado para utilização 

o Cânulas de Guedel 

- Prazo de Validade 

- Bom estado para utilização 

o Ressuscitadores autoinsufláveis com reservatório de vários tamanhos e respetivas 

máscaras faciais 

- Prazo de Validade 

- Bom estado para utilização 

o Adrenalina injetável 

o Salbutamol (solução respiratória) 

- Prazo de Validade 

• Contentores de recolha de resíduos 

o Grupo III (material contaminado ou suspeito de contaminação) 

o Grupo IV (material cortante e perfurante) 

- Verificação do enchimento dos contentores – depois de cheios a 2/3 ou sempre 

que se verifique necessidade de remoção, são encerrados 

• Esfignomanómetro normal 

• Termómetro IV 

o Calibração/verificação do equipamento 

o Marcação CE 

• Luvas descartáveis 

• Máscaras Cirúrgicas 

o Marcação CE 

o Certificados de conformidade 

o Prazo de validade 

• Pensos rápidos e compressas 

o Marcação CE 

o Prazo de Validade 
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1.4. Competência dos Profissionais 

O serviço deve ser prestado por: 

• Farmacêuticos certificados  

o Formação obrigatória em Administração de Vacinas e Medicamentos Injetáveis, 

reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos, e em Suporte Básico de Vida ou 

equivalente - a farmácia deve ficar com uma cópia dos certificados de formação e 

estes devem evidenciar que se encontram atualizados 

Nota: O certificado de competências emitido pela OF tem um prazo de validade de 5 anos, após 

o qual o farmacêutico tem que realizar a formação para a respetiva recertificação. A formação 

Suporte Básico de Vida ou equivalente tem também validade de 5 anos, após a qual tem que ser 

realizada formação. 

• Enfermeiros 

 

1.5. Outros requisitos 
 

• O profissional de saúde deve ter um Seguro de Responsabilidade Civil – a farmácia deve 

ficar com uma cópia da apólice do seguro 

• Sistema informático que permite o registo de administração da vacina com ligação ao 

eBoletim de Vacinas (versão digital do Boletim de Vacinas), no Registo de Saúde Eletrónico 

(RSE) do utente 

o O farmacêutico deve ter formação para saber aceder ao eBoletim de Vacinas no RSE 

do utente e proceder ao respetivo registo 

 

 

1.6. Organização do Serviço 

Deverá ser definida uma metodologia que minimize a duração da presença do utente no 

gabinete de atendimento. Para isso deve: 

• Definir horário para a prestação do serviço de administração de vacinas  

• Agendar previamente o serviço com os utentes (data e hora), para que se possa proceder 

à limpeza e desinfeção adequada do espaço e das superfícies entre administrações e 

minimizar tempos de espera dos utentes  

• Na marcação solicitar ao utente 

o Antes de se deslocar à Farmácia, medir a temperatura corporal para verificar que 

não tem febre 

o Caso apresente manifestações sugestivas de COVID-19 informar a Farmácia por 

telefone 

o Não se esquecer de levar a máscara 
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• Recolher os dados obrigatórios e informação relevante para a vacinação (avaliação dos 

critérios de exclusão e presença de situações que obriguem a cuidados especiais na 

administração) antes da entrada do utente no gabinete - na zona de atendimento da 

farmácia, respeitando a distância social mínima de 2 metros 

• Prestar toda a informação sobre vacinação ao utente antes da entrada para o gabinete: 

verbal e/ou disponibilização de informação adicional, quando aplicável 

• Aconselhar o utente a vir com roupa prática, de forma a facilitar a administração 

• Reservar um local para o utente aguardar os 15 minutos previstos após a administração da 

vacina (para avaliação de eventual reação anafilática), que assegure uma distância social 

mínima de 2 metros 
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2. População Alvo para a vacinação 

Segundo as orientações da DGS (Norma 016/2020), a vacinação contra a gripe é recomendada 

para os seguintes grupos prioritários: 

• Pessoas consideradas com alto risco de desenvolver complicações pós gripe 

o Pessoas com 65 anos ou mais, particularmente se residentes em lares de idosos 

(Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas) ou outras instituições 

o Residentes ou internados por períodos prolongados em instituições prestadoras de 

cuidados de saúde, como por exemplo hospitais 

o Grávidas 

o Doentes com mais de 6 meses de idade e que apresentem doenças crónicas ou 

imunitárias 

• Pessoas com probabilidade acrescida de contrair e transmitir o vírus 

o Que residem com crianças ou que lhes prestem cuidados, cuja idade não permita a 

vacinação e que tenham risco elevado de complicações 

o Que residem com pessoas consideradas de alto risco de desenvolver complicações 

pós gripe 

• Saúde ocupacional 

o Profissionais dos serviços de saúde (públicos e privados) e de outros serviços 

prestadores de cuidados 

o Bombeiros 

o Profissionais de infantários, creches e equiparados 

o Profissionais dos estabelecimentos prisionais 

 

• Pessoas incluídas nos seguintes contextos 

o Residentes em instituições, incluindo lares de idoso (Estruturas Residenciais para 

Pessoas Idosas), lares de apoio, lares residenciais e centros de acolhimento 

temporário 

o Utentes de serviço de apoio domiciliário 

o Doentes na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) 

o Pessoas apoiadas no domicílio pelos serviços de apoio domiciliário (Segurança 

Social ou Misericórdias Portuguesas) 

o Doentes apoiados no domicílio pelas equipas de enfermagem das unidades 

funcionais prestadoras de cuidados de saúde ou com apoio domiciliário dos 

hospitais do Serviço Nacional de Saúde 

o Doentes internado em unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde e 

apresentem doenças crónicas para as quais se recomenda a vacina 

o Reclusos nos estabelecimentos prisionais 

Recomenda-se também ainda a vacinação das pessoas com idade entre os 60 e os 64 anos. 

 

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0162020-de-25092020-pdf.aspx
https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/covid-19/desconfinamento/desconfinamento-nos-lares-e-cuidados-continuados/
https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/gripe/
https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/covid-19/desconfinamento/desconfinamento-nos-lares-e-cuidados-continuados/
https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/covid-19/desconfinamento/desconfinamento-nos-lares-e-cuidados-continuados/
https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-cronicas/
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3. Procedimento Operacional 
 

• Verificar se o utente usa máscara cirúrgica e medir a temperatura corporal 

Nota: Se o utente não tiver máscara cirúrgica, deve ser disponibilizada uma ao utente. 

 

• Verificar se o utente apresenta sintomas sugestivos de COVID-19: 

o Febre (T ≥ 38°C) 

o Tosse                                       NÃO ADMINISTRAR e Ligar SNS 24 – 808 24 24 24 

o  Dificuldade respiratória 

Encaminhar o utente para a sala “COVID-19” até indicações do SNS24 e agir em conformidade. 

• Verificar se existe outra situação que impeça a administração 

o Hipersensibilidade às substâncias ativas ou excipientes  

o Reação anafilática prévia à vacina ou outra reação adversa grave  

o Intervalo entre administrações de vacinas vivas (intervalo < 28 dias) 

o Vacinas em doses múltiplas ou reforço: confirmar esquema de vacinação 

Caso se verifique alguma das situações referidas 

o Não administrar a vacina 

o Reagendar a administração, se possível 

o Disponibilizar informação de acordo com a situação e, caso necessário, encaminhar 

para o médico 

 

• Verificar se existe alguma situação que obrigue a cuidados especiais 

o Antecedentes de alergias (alimentos, medicamentos, vacinas ou latex)  

o Episódios relacionados com medo ou dor (lipotimia, ataque de pânico…)  

o Doenças concomitantes e/ou terapêutica atual que obriguem a cuidados especiais 

 

• Administrar a vacina de acordo com as Boas Práticas 

o Higienizar a bancada e a cadeira/marquesa 

o Colocar o papel no contentor para o efeito 

o Higienizar as mãos 

o Calçar as luvas descartáveis 

o Colocar a embalagem vazia (cartonagem) da vacina no contentor do Valormed 

o Preparar a vacina  

o Administrar a vacina de acordo com a técnica correta 
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• Após administração 

o Colocar a seringa no contentor Grupo IV de recolha de resíduos 

                                     Nota: - Não reencapsular a agulha  

                                                - Não pousar a serina utilizada na bancada de trabalho 

o Retirar as luvas e colocar no contentor para o efeito (o mesmo do papel da 

desinfeção) 

o Higienizar as mãos 

o O utente deve aguardar pelo menos 15 minutos após a administração 

o Informar o utente sobre possíveis efeitos adversos no local da injeção e o que fazer 

o Em caso de reação anafilática, atuar de imediato em conformidade com a situação 

o Notificar reações adversas no portal do Sistema Nacional de Farmacovigilância 

 

• Registos 

o Registar a administração da vacina no sistema informático  

o Recolher e registar no sistema informático os dados obrigatórios 

- Nome completo do doente, género e data de nascimento 

- Nome comercial da vacina e Lote 

- Via e Local de Administração 

- Nº Utente de Saúde 

- Reação anafilática (após administração) 

- Nome da farmácia 

- Nome de quem administra (e nº Carteira Profissional, se possível) 

- Data da administração 

o Todos os registos efetuados no sistema informático ficam disponibilizados no 

eBoletim de Vacinas (versão digital do Boletim de Vacinas), no Registo de Saúde 

Eletrónico (RSE) do utente 

o Na vacina contra a gripe, pedir ao utente para assinar a Declaração de Confirmação 

de Tratamento, impressa a partir do sistema informático, e arquivar 

o Deve ser registada a informação no Boletim de Vacinas do utente ou no Cartão de 

Registo da Vacinação do Utente 

 

• Antes da próxima administração 

o Reforçar limpeza do gabinete entre administrações - Desinfetar a bancada de 

trabalho e cadeira/marquesa 

o Colocar o papel no contentor para o efeito 

o Higienizar as mãos 

o Calçar as luvas descartáveis 
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4. Informação adicional 
• Contentores de recolha de resíduos 

o Grupo III (material contaminado ou suspeito de contaminação) e  

o Grupo IV (material cortante e perfurante) 

- Os contentores depois de cheios a 2/3 ou sempre que se verifique necessidade 

de remoção, devem ser encerrados com a tampa devidamente encerrada 

- O transporte dos resíduos é realizado por empresa devidamente habilitada 

para o efeito, bem como de que o destinatário está autorizado a receber os 

resíduos em causa 

- A e-Gar - A guia de acompanhamento de resíduos hospitalares dos Grupos III e 

IV deve ser elaborada sempre que os resíduos sejam transportados por 

empresa devidamente habilitada para o efeito 

- O registo da informação relativa aos resíduos produzidos e importados para o 

território nacional e às entidades que operam no setor dos resíduos é efetuado 

através do preenchimento dos formulários do MIRR – Mapa Integrado de 

Registo de Resíduos (antigos formulários do Sistema Integrado de Registo 

Eletrónico de Resíduos) no âmbito do SIRAPA – Sistema Integrado de Registo 

da Agência Portuguesa do Ambiente. O Guia para o Preenchimento do Mapa 

Integrado de Registo de Resíduos, bem como o Guia de Utilização do Sistema 

Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente podem ser 

consultados no sítio da internet da Agência Portuguesa do Ambiente em 

www.apambiente.pt 
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Nota: As orientações aqui sugeridas são as que o CCEFC considera como pertinentes para a 

atividade do Farmacêutico Comunitário neste período de pandemia por COVID-19. Sugere-se, 

igualmente, a leitura de todas as Recomendações, Normas e Orientações emitidas pela OF e/ou 

DGS (na sua versão atualizada) aplicáveis à atividade farmacêutica em geral. O CCEFC manter-

se-á disponível para qualquer apoio ou esclarecimento aos colegas, tentando sempre facilitar a 

comunicação entre todos e promovendo a disseminação de soluções/alternativas que a todos 

possam servir de apoio. 
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