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VACINAÇÃO
NAS  FARMÁCIAS

ANÁLISE ESQUEMÁTICA DA REGULAMENTAÇÃO SANITÁRIA
E PROFISSIONAL DA OFERTA DE SERVIÇO DE VACINAÇÃO

POR FARMÁCIAS

SERVIÇO DE



Este documento se destina a apresentar de forma
didática como deve se dar o serviço de imunização
vacinal, caso este venha a ser oferecido por farmácias
à comunidade geral. Para tanto, foram usados como
referências a legislação brasileira, bem como
resoluções expedidas pelo Conselho Federal de
Farmácia (CFF) e pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA).
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Que tipo de farmácia pode oferecer serviços de vacinação?
 

Desde 2014, a legislação brasileira autoriza que farmácias com ou
sem manipulação, públicas ou privadas, civis ou militares, em todo
o território nacional, disponham de vacinas para atendimento a seu
público.

Que tipo de vacina pode ser disponibilizada?

Todas as vacinas que atendam ao perfil epidemiológico da região
em que a farmácia está localizada, quer sejam administráveis por
via oral, injetável, ou outra, desde que sejam registradas para este
fim junto à ANVISA. Vacinas que não estejam contempladas no
calendário nacional de vacinação do SUS só são passíveis de
administração mediante apresentação de prescrição médica.

É possível comercializar as vacinas para autoadministração
pelo usuário?

Não. A vacinação em farmácias deve ser entendida não como o
comércio de um bem, mas como um serviço farmacêutico, que se
responsabilizará por todas as suas etapas.
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É possível comercializar as vacinas para autoadministração
pelo usuário?

Não. A vacinação em farmácias deve ser entendida não como o
comércio de um bem, mas como um serviço farmacêutico, que se
responsabilizará por todas as suas etapas.

Que requisitos regulamentares devem ser atendidos pelas
farmácias que desejem passar a oferecer o serviço de
vacinação?

Para tornar-se apta a oferecer o serviço, observe os critérios a
seguir: 
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exibir juntamente com os demais documentos de afixação obrigatória em local visível ao
público o Calendário Nacional de Vacinação do SUS, nele indicando as vacinas
disponibilizadas.

Necessário que a farmácia seja devidamente licenciada para este fim pela autoridade
sanitária local competente,

Estar inscrita no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Manter assistência técnica de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento

No local de prestação do serviço deve ainda estar afixada uma declaração do CRF de
que o farmacêutico está apto para conduzir o procedimento.
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Como deve ser o ambiente destinado à prestação do
serviço?

O recinto destinado à prestação de serviços farmacêuticos deve
ter a temperatura controlada e registrada, e ser diverso daquele
destinado à dispensação de medicamentos e circulação geral, de
forma a garantir a privacidade e o conforto do usuário. Deve
conter, necessariamente:
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Pia de lavagem;

Bancada;

Mesa;

Cadeira;

Equipamento de refrigeração de fácil higienização exclusivo para guarda e
conservação de vacinas, com termômetro de momento com máxima e mínima;

local para a guarda dos materiais para administração das vacinas;

Recipientes para descarte de materiais  perfurocortantes e de resíduos biológicos.

Um conjunto de primeiros-socorros deve não apenas ser incluso, mas também
identificado e de fácil acesso. 

A limpeza do local deve ser executada e documentada antes de cada procedimento,
pelo menos, verificando-se a necessidade de nova desinfecção após o uso.

a)

b)
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d)

e)
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g)

h)

i)



CRF-PE
PRESENTE

5

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Pia de lavagem;

Bancada;

Mesa;

Cadeira;

Equipamento de refrigeração de fácil higienização exclusivo para guarda e
conservação de vacinas, com termômetro de momento com máxima e mínima;

local para a guarda dos materiais para administração das vacinas;

Recipientes para descarte de materiais  perfurocortantes e de resíduos biológicos.

Um conjunto de primeiros-socorros deve não apenas ser incluso, mas também
identificado e de fácil acesso. 

A limpeza do local deve ser executada e documentada antes de cada procedimento,
pelo menos, verificando-se a necessidade de nova desinfecção após o uso.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)



CRF-PE
PRESENTE

6

É permitido à farmácia vacinar fora de suas dependências?

Sim, desde que a ação seja empreendida por estabelecimento
licenciado, e precedida de autorização da autoridade sanitária e
comunicação ao respectivo Conselho Regional de Farmácia pelo
farmacêutico, no qual constem datas e locais. Todas as demais
determinações, quanto à presença do responsável técnico,
disposição e gerenciamento de insumos e resíduos, bem como
registros e notificações devem ser igualmente observadas.
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Quais são as atribuições do farmacêutico no serviço de
vacinação? 
 
Em suma, espera-se do farmacêutico capacitado para tal que
seja hábil em: 

8

Acolher a demanda e analisar o estado vacinal do paciente; 

Identificar as necessidades e problemas de saúde, situações especiais, precauções,
contraindicações relativas à vacinação e, quando couber, analisar a prescrição médica; 

Construir o plano de cuidado e selecionar as condutas a serem adotadas, incluindo
vacina, esquema de administração e insumos necessários; 

a)

b)

c)
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Preparar, administrar a vacina necessária e descartar adequadamente os resíduos; 

Educar a pessoa sobre os cuidados e as precauções relativos à vacinação; 

Acompanhar e manejar eventos adversos pós-vacinação e outros problemas
relacionados à imunização; 

Notificar incidentes, eventos adversos pós-vacinação e queixas técnicas; 

Interagir com outros profissionais e proceder ao encaminhamento do paciente;
 

Documentar o processo de cuidado ao paciente; e Instituir as medidas de higiene das
mãos no serviço de vacinação.

d)

e)

f)

g)

h)

i)
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Que qualificações os farmacêuticos devem possuir para
atuar em serviços de vacinação? 

 
Estará legalmente apto a trabalhar na área de vacinação o
farmacêutico que comprovar experiência mínima de atuação na
área há mais de 12 meses antes de 22 de janeiro de 2018
(comprovados perante o CRF); for egresso de curso de formação
complementar na área, realizado obrigatoriamente, na
modalidade presencial, ministrado por instituição credenciada
pelo CFF, pelo Ministério da Educação (MEC), ou pelo Programa
Nacional de Imunização (PNI). Em qualquer uma dessas hipóteses,
a habilitação deve estar anotada em carteira por  meio de
requerimento prévio ao Conselho Regional ao qual o profissional
está inscrito, para que seja legalmente reconhecida.

Que registros e documentos devem ser entregues ao
paciente durante a prestação do serviço?

Ao paciente assiste o direito de receber, do farmacêutico, uma
declaração do serviço prestado, contendo as seguintes
informações: nome da vacina; informações complementares, tais
como nome do fabricante, número de lote e prazo de validade da
vacina administrada; orientação farmacêutica quando couber;
data, assinatura e identificação do farmacêutico responsável pelo
serviço prestado, incluindo número de inscrição no Conselho
Regional de Farmácia (CRF) da sua jurisdição; e data da próxima
dose, quando couber. É importante destacar que nada disso
substitui a atualização do cartão de vacinação do usuário, que
também deve ser feita, paralelamente.
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Que registros e documentos, produzidos por ações de
farmacovigilância e tecnovigilância, devem ser mantidos
internamente à disposição das autoridades sanitárias?

Registros realizados no sistema de informação definido pelo
Ministério da Saúde; prontuário individual, com registro de todas
as vacinas aplicadas, acessível aos usuários e autoridades
sanitárias; documentos que comprovem a origem das vacinas
utilizadas; notificações acerca da ocorrência de eventos adversos
pós-vacinação (EAPV) conforme determinações do Ministério da
Saúde; notificações da ocorrência de erros de vacinação no
sistema de notificação da ANVISA; e registros de investigações de
incidentes e falhas em seus processos que podem ter contribuído
para a ocorrência de erros de vacinação devem ser alvo de
farmacovigilância e tecnovigilância. Por isso, serviços de
vacinação devem estar preparados para garantir atendimento
imediato a casos de possíveis intercorrências, inclusive por meio
de encaminhamento facilitado quando o caso exceder sua
capacidade de resposta.
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Como realizar o o gerenciamento de tecnologias e
processos?

Após a qualificação dos fornecedores, o estabelecimento deve
garantir condições corretas para o armazenamento, garantindo
eficácia e segurança, mesmo em caso de pane elétrica. As
medições das variações de temperatura ao longo do dia deve ser
objeto de registro, por meio de instrumentos devidamente
calibrados. O transporte deverá ser feito por meio de caixas
térmicas capazes de manter as condições de conservação.

Como deve ocorrer o descarte dos resíduos produzidos?

O descarte de materiais provenientes do serviço de vacinação
deve estar contemplado no respectivo POP, em consonância com
o PGRSS da empresa. De acordo com a normatização vigente, por
apresentarem risco biológico, tais rejeitos não podem ser
equiparados a lixo comum, e devem ser destinados a tratamento
em recipientes rígidos, antes da disposição final, de acordo com
sua natureza, aplicável diferentemente para cada
modelo de vacina. 
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1. Brasil. Lei federal nº 13.021/2014: Dispõe sobre o exercício e a
fiscalização das atividades farmacêuticas;

2. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 654/2018: Dispõe
sobre os requisitos necessários à prestação do serviço de
vacinação pelo farmacêutico e dá outras providências;

3. Conselho Federal de Farmácia. Portaria nº 49/2018: Requisitos
para credenciamento do curso de formação complementar de
acordo com a resolução 654/2018;

4. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 197/2017.
Dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento dos
serviços de vacinação humana;

5. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 44/2009.
Dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle
sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização
de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em
farmácias e drogarias e dá outras providências; e 

6. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 306/2004.
Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de
resíduos de serviços de saúde.
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