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VACCINATION SERVICES IN BRAZIL



• Unified Health System (SUS): Federal governmental program/free 
access to vaccines

VACCINATION SERVICES - Public sector

Evolution of the 

immunization program 1995 -

2017



Cases of measles

Ministry of Health – 2019 https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/setembro/06/BE-sarampo-20-.pdf

VACCINATION SERVICES - Public sector



RESUMO DAS CATEGORIAS DOS DESAFIOS

• Manter a qualidade do programa e cobertura vacinal;

• Características do produto;

• Financiamento;

• Ciclo logístico (desenvolvimento, registro, produção, transporte, armazenamento, 

distribuição);

• Ciclo assistencial; 

• Monitoramento mercado/RAM (farmacovigilância);

• Tecnologia (registros, dado estruturados /paciente /profissionais/ interligação dos 

pontos de cuidado/indicadores);

• Comunicação/conscientização;

• Educação continuada dos profissionais;  

• Pesquisa (valor); 

• Gestão;

• Política

• Articulação/entidades, Ex MS/MEC/Anvisa/Conselhos profissionais

• Regulamentações



• Number of pharmacists: 220,383

• Number of pharmacies and private drugstores: 84,166
(9.72% compounding pharmacies and 1.04% homeophatic

pharmacies)

Data from the Brazilian Federal Council of  Pharmacy

PHARMACY IN BRAZIL



“Profissional da área de saúde, com 

formação centrada nos fármacos, nos medicamentos e 

na assistência farmacêutica, e, de forma integrada, 

com formação em análises clínicas e 
toxicológicas, em cosméticos e em alimentos, em 

prol do cuidado à saúde do indivíduo, da família e 

da comunidade”. 

Quem é o farmacêutico?

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Farmácia, publicadas pelo 
Ministério da Educação por meio da Resolução no 6/2017. 



FARMACÊUTICO
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FARMACÊUTICO
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NECESSIDADES DE SAÚDE DO PACIENTE, FAMÍLIA E COMUNIDADE

SERVIÇOS DE SAÚDE

Grupos de serviços e procedimentos farmacêuticos
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saúde autolimitado

Educação em saúde

Dispensação de 

medicamentos
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Atividades-meio ou de apoio nas 

redes de atenção à saúde
Atividades-fim nas redes de atenção à saúde

Crenolterapia

Serviço de vacinação



Compreensão do paciente 
e adesão terapêutica

Efetividade e segurança da 
terapêutica

Problemas

“Gerenciamento 
Clínico”

Problema de saúde não tratado
Falha no acesso ao medicamento
Medicação não necessária
Desvio de qualidade do 
medicamento
Baixa adesão ao tratamento
Interação medicamentosa
Duplicidade terapêutica
Discrepâncias na medicação
Falta de efetividade terapêutica
Reação adversa ou toxicidade
Erro de medicação
Contra-indicações
Outros..

Resolução ReferênciaIndicação clínica e objetivo 
terapêutico

Continuidade do cuidado 
Avaliações periódicas

Paciente
Estado de Saúde

Avaliação
Diagnóstico

Nível assistencial

Antes do uso de medicamentos

Durante o uso de medicamentos

Seleção
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farmacêutico
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Correr CJ, Otuki MF, Soler O. Revista Pan-Amazonica de Saude. 2011;2(3). 
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http://www.cff.org.br/userfiles/Profar_Arcabouco_TELA_

FINAL.pdf



• Healthcare clinics: 12 owned by pharmacists

• Pharmacies: 90

• Others

VACCINATION SERVICES – Private sector

Direct payment



HEALTHCARE CLINICS OWNED BY PHARMACISTS

Vacynlife/PRVacinaClean/TO

Multiaplic 

MG/RJ

Clinvag/PE



INDEPENDENT PHARMACIES



Pharmacy Chains
Farma&Farma, São Bento, Pague Menos and Vale Verde 



Pharmacy franchises administered: 18,218
dosages (200 dosages/day)

January-March/2019

DATA from 



TOOLS/ABRAFARMA



DATA from Clinicar® - 01/Jan to 24/Jun

• Number of dosages administered: 13,709

• Main vaccines administered: 

- Influenza/flu (57.75%), 

- Meningococcal B (24.04%), 

- Pneumococcal (5.64%); 

- Meningococcal ACWY (4.99%);

- Hexavalent/DTaP  + IPV + HiB + HB (1.67%).

290 people were not vaccinated due to contraindications



Injectables

50.7%

2.440 farmacêuticos responderam a questionário online entre junho e julho de 2019.

PHARMACISTS PROCEDURES AND SERVICES

Vaccination

7.5%



• Law 13021/2014

- Pharmacies of any type may offer medicines, vaccines and solutions 

according to the epidemiological profile of their demographic region (Article 7)

• Federal Law 5991/1973

Laws



Art. 2º (...) assistência farmacêutica o conjunto de ações e de serviços que visem 
a assegurar a assistência terapêutica integral e a promoção, a proteção e a 
recuperação da saúde nos estabelecimentos públicos e privados que 
desempenhem atividades farmacêuticas, tendo o medicamento como insumo 
essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional.

Art. 3º FARMÁCIA é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar 
assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e 
coletiva, na qual se processe a manipulação e/ou dispensação de medicamentos 
magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos 
farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos.

LAW 13.021/2014



• Resolution/CFF 574 (2013): attributions and competences for the pharmacist 
while dispensing and administering vaccines, in pharmacies.

• Resolution/CFF 585 and 586 (2013): regulates clinical attributions of pharmacists 
and pharmaceutical prescription.

• Resolution/CFF 654 (2018): regulates minimum requirements to vaccination services 
offered by pharmacists

Resolution/CFF



• Resolution 44/2009 by the National Agency of Sanitary 
Surveillance (Anvisa): national vaccination campaigns  and  the 

administration of medicines in pharmacies and drugstores

• Resolution/Anvisa 197 (26/12/2017): requirements for vaccination 
services

Agency of Sanitary



COMMUNICATION STRATEGIES 

• Media advertisement to the population, clarifying and marketing 
the role of the pharmacist as a provider of immunization services. 

• Leaflets to market immunization offered by pharmacists. 

• Private pharmacies are also marketing.



COMMUNICATION STRATEGIES 

http://portal.crfrs.org.br/assecom/folders/folder-

vacinas2-web.pdf 

http://portal.crfrs.org.br/assecom/folders/folder-vacinas-

web.pdf



• Work Groups/CFF: technical 

• Define working process of the Vaccination Services offered by the 
pharmacist (standardize and assess);

• Partnerships;

• Educational.

TECHNICAL STRATEGIES



• Course load: 36 classroom hours and 8 hours via Moodle

• Total of pharmacists enrolled: 650

OFFERED BY THE BRAZILIAN FEDERAL COUNCIL OF 

PHARMACY



Courses offered by different institutions

•Total of pharmacists trained:  7.207

(CRF/RJ, SBCFFC, Aplicar, FARMA & FARMA, ICTQ, Abrafarma, Multiaplic, Ibras)

Abrafarma
SBFFC

TECHNICAL STRATEGIES

ICTQ



Farma & Farma

Aplicar/SC

Multiaplic/RJ

CRF/RJ



Barreiras para o 

avanço dos serviços 

de vacianção em 

farmácias

• Metragem exigida para a sala de atendimento em farmácias. RDC/Anvisa no 50, 

está em consulta pública e a exigência é de 9 m2 (sala de atendimento que inclui 

a prestação de serviços farmacêuticos, incluindo o de vacinação) 

file:///C:/Users/joselia/Documents/ANVISA/ANVISA%20RDC%2050/consulta%20publica%202019/Consulta%20Pu%CC%8

1blica%20725.pdf





RESULTADOS

Infraestrutura. A maioria das farmácias dispõe de apenas 1 
sala para atendimento privativo de pacientes, de até 6 m2

71,6%
Dispõe de sala 
para atendimento

90%
Apenas uma sala

33,3%
Inferior a 4m2

55,3%
Entre 4 e 6 m2

11,4%
Maior que 6 m2

2.440 farmacêuticos responderam a questionário online entre junho e julho de 2019.

https://panoramafarmaceutico.com.br/2019/08/27/servicos-clinicos-nas-farmacias-crescem-62/



• A lista de verificação do Quality Care Pharmacy Program (QCPP visa garantir uma 
abordagem uniforme na prestação de serviços profissionais e atendimento ao 
cliente nas farmácias comunitárias, com farmácias credenciadas auditadas 
externamente quanto à conformidade por um avaliador licenciado a cada 2 anos.

• QCPP determina que as instalações para serviço de vacinação em farmácias
comunitárias devem ter pelo menos 4 m² para garantir que, em caso de
emergência, um paciente possa se deitar no chão. As regras estabelecem ainda
ainda:

• Tenha espaço suficiente para bancada (com superfície impermeável), cadeira e
sofá de primeiros socorros (ou similar).

• Não permitir que a vacinação seja visível ou audível para outras pessoas na
farmácia.

AUSTRÁLIA



AUSTRÁLIA



PORTUGAL

• Os requisitos obrigatórios para a prestação de 
serviços em farmácias comunitárias, incluem 
especificações nas instalações físicas (sala privada 
com um mínimo de 7m²).

Fonte: FIP. An overview of current pharmacy impact on immunisation: a 

global report. 2016. Disponível 

em:<https://www.fip.org/files/fip/publications/FIP_report_on_Immunisation.pd

f> 



IRLANDA
• Permite a realização da  Vacinação na mesma 

área  designada para atendimento  

farmacêutico.



Exemplos de países que vacinas podem ser 

administradas em  farmácias:

• Argentina 

• Austrália 

• Canadá 

• Costa Rica 

• Dinamarca 

• Irlanda 

• Nova Zelândia 

• Filipinas 

• Portugal 

• África do Sul 

• Suíça 

• Reino Unido 

• Jordania,

• Estados Unidos, etc 





CANADÁ

Aspectos que facilitam para 

a implantação de serviços 

de vacinação em  farmácia: 

horário flexível, tempo de 

espera curto e local 

adequado para o 

atendimento



IMPACTO  DO  FARMACÊUTICO   NA  
VACINAÇÃO

Daria O’Reilly, Gord Blackhouse, Sheri Burns, Jim Bowen, Natasha Burke, Jeff Mehltretter, Sherilyn 

Houle, Nancy  Waite. Economic analysis of pharmacist-administered influenza immunizations in 

Ontario.



IMPACTO  DO  FARMACÊUTICO   NA  
VACINAÇÃO

Daria O’Reilly, Gord Blackhouse, Sheri Burns, Jim Bowen, Natasha Burke, Jeff Mehltretter, Sherilyn 

Houle, Nancy  Waite. Economic analysis of pharmacist-administered influenza immunizations in 

Ontario.

Em 1 ano do

programa de

Vacinação $ 2,3

Milhões

fora

m economizados

para o Sistema de

Saúde.



IMPACTO  DO  FARMACÊUTICO   NA  
VACINAÇÃO

Jennifer E. Isenor1,2,3*, Jessica L. Killen1, Beverly A. Billard4, Shelly A. McNeil2,3, DonnaMacDougall2,5,

Beth A. Halperin2,6, Kathryn L. Slayter2,7 and Susan K. Bowles1,2,3,8 . Impact of pharmacists as immunizerson

influenza vaccination coverage in the community-setting in Nova Scotia, Canada:2013-2015.

Canada – NOVA SCOTIA

–

2013 a 2015. A inclusão do

farmacêutico como

vacinador resultou em um

aumento da cobertura

vacinal. Tendo maior

impacto na população

com 65 anos ou mais.



IMPACTO  DO  FARMACÊUTICO   NA  
VACINAÇÃO

Joy Schwerzmann, PhD; Samuel B. Graitcer, MD; Barbara Jester, RN, MSN; David Krahl; Daniel Jernigan, MD; 

Carolyn B. Bridges, MD; Joseph Miller, PhD. Evaluating the Impact of Pharmacies  on Pandemic Influenza 

VaccineAdministration

O tempo necessário
para que se atinja 80%

foi 7 semanas

menor com a

inclusão do serviço

de vacinação em

farmácias.



IMPACTO DO FARMACÊUTICO  

NA VACINAÇÃO

Joy Schwerzmann, PhD; Samuel B. Graitcer, MD; Barbara Jester, RN, MSN; David Krahl;

Daniel Jernigan, MD; Carolyn B. Bridges, MD; Joseph Miller, PhD. Evaluating the Impact of 

Pharmacies  on Pandemic Influenza Vaccine Administration

O tempo necessário
para que se atinja 80%
de cobertura vacinal
foi 7 semanas

menor com a

inclusão do serviço

de vacinação em

farmácias.







IMPACTO NA ADESÃO AVACINAÇÃO

Isenor JE et al. Impact of pharmacists as immunizers on vaccination rates: A systematic review 

and  meta-analysis. Vaccine (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2016.08.085

Revisão sistemática 

concluiu que o envolvimento 

dos farmacêuticos na 

imunização, seja como 

educadores, facilitadores ou 

administradores de vacinas, 

resulta em aumento na taxa 

de imunização 

http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2016.08.085


Medicamentos como Insulinas hoje não têm sua

própria rede de frio. Armazenamento é feito em

refrigeradores do tipo frigobar.

ARMAZENAMENTO DE  IMUNOBIOLÓGICOS E 

MEDICAMENTOS 



CDC –MANUAL REDE DEFRIO

O armazenamento
unidades do
representam

e

m tipo

frigobar um

riscosignificativo de

congelamento, mesmo

quando usadas para

armazenamento temporário.



Posicionamento Oficial SBD 01/2017



VACINAÇÃO  EMFARMÁCIA

Refrigerador de vacinas pode estar  

situado dentro ou fora da sala de  

atendimento, na área de  

armazenamento de medicamentos.

As vacinas podem trazer um  

benefício estendido ao  

armazenamento de insulinas,  

elevando o padrão geral de  

armazenamento.



CANADÁ

• Permite o armazenamento de

medicamentos eVacinas.



• The expansion of immunization services in 
pharmacies has contributed to the increase of 
accessibility, as pharmacies have flexible hours, 
and to the decrease in the price of the product.

• Opportunity to make the pharmacists’ potential 
visible as a health professional and the pharmacies 
as a health care center.



Pesquisa 

Importância 

histórica dos 

laboratórios 

oficiais na 

produção de 

soros e vacinas 
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www.cff.org.br
joselia@cff.org.br   (+5561)982681427
Facebook: Conselho Federal de Farmácia
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