
CRF-PE
PRESENTE

VACINAÇÃO
SERVIÇO DE

ETAPAS PARA 
LICENCIAMENTO

TAPAS DO LICENCIAMENTO DE FARMÁCIAS

PARA O SERVIÇO DE VACINAÇÃO



CRF-PE
PRESENTE

Este documento se propõe a apresentar esquematicamente o
procedimento a ser seguido pelas farmácias que busquem ofertar
o serviço de vacinação à comunidade geral, a partir da análise
exegética do arcabouço normativo que disciplina a matéria. 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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A legislação brasileira classifica vacinas como medicamentos,
assim como assimila farmácias como unidades de saúde aptas a
ofertar o serviço de vacinação, desde que sejam devidamente
licenciadas para este fim. O processo de licenciamento é
essencialmente de competência da autoridade sanitária local,
contudo a regularidade do estabelecimento perante o Conselho
Regional de Farmácia de sua jurisdição é condição indispensável
para a expedição da licença. 

Logo, pedidos de licença sanitária que contemplem a atividade
de imunização vacinal em farmácias devem ser precedidos da
satisfação dos requisitos normatizados pelo Conselho Federal de
Farmácia para seu responsável técnico – no caso em análise,
experiência prévia, e/ou um curso de formação complementar na
área de vacinação, devidamente averbados em seu registro
profissional junto ao respectivo conselho regional.
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Etapas preliminares Neste ensaio, considerou-se como
pressuposto que a farmácia já se encontra em operação, e está
em situação regular junto ao CRF e à Vigilância Sanitária, com
Certidão de Regularidade e Licença Sanitária vigentes, porém
sem incluir administração de medicamentos, e apenas tencionem
incluir em suas atividades o serviço de vacinação.

Contudo não há obstáculos normativos para a abertura de firmas
que já ofertem o serviço desde o início de seu funcionamento,
desde que, além dos aqui descritos, cumpram todos os requisitos
legais, profissionais e sanitários que digam respeito à criação de
uma nova farmácia, a exemplo de aspectos tributários,
trabalhistas e arquitetônicos.

Sob a ótica da atividade ética profissional, para ser considerado
apto a se responsabilizar tecnicamente pela oferta do serviço de
imunização em farmácias, é exigido preliminarmente pelo
Conselho Federal de Farmácia que o farmacêutico satisfaça a
pelo menos uma das seguintes condições:
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a) Possuir experiência mínima de 1 ano de trabalho na área, antes
de 27 de fevereiro de 2018; ou

b) Ser aprovado em curso de formação complementar que
atenda ao conteúdo programático mínimo estabelecido no anexo
da Resolução CFF nº 654/2018, e que seja:

a. Credenciado pelo Conselho Federal de Farmácia; ou
b. Ministrado por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo
Ministério da Educação; ou

c. Ofertado pelo Programa Nacional de Imunização (PNI).

Toma-se, ainda, em conta que há pré-requisitos sanitários
estruturais definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
para que uma farmácia possa oferecer a seus pacientes o serviço
de administração de medicamentos.

O assunto já foi abordado no parecer anterior, ao qual este se
acrescenta. 
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Etapas procedimentais:

a) Possuir experiência mínima de 1 ano de trabalho na área, antes
de 27 de fevereiro de 2018; ou

b) Ser aprovado em curso de formação complementar que
atenda ao conteúdo programático mínimo estabelecido no anexo
da Resolução CFF nº 654/2018, e que seja:

a. Credenciado pelo Conselho Federal de Farmácia; ou
b. Ministrado por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo
Ministério da Educação; ou

c. Ofertado pelo Programa Nacional de Imunização (PNI).

Toma-se, ainda, em conta que há pré-requisitos sanitários
estruturais definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
para que uma farmácia possa oferecer a seus pacientes o serviço
de administração de medicamentos.

O assunto já foi abordado no parecer anterior, ao qual este se
acrescenta. Etapas procedimentais
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Atendidas as etapas preliminares, a fase da formalização do
licenciamento procede da seguinte maneira:

ETAPAS
PROCEDIMENTAIS

AÇÃO ATOR

1

Requerimento de averbação da aptidão (experiência ou curso)
do farmacêutico perante o CRF em que estiver inscrito,
instruído com os documentos comprobatórios. Sendo curso, o
documento deve conter, obrigatoriamente, o nome do curso,
a data de realização, a carga horária, o conteúdo ministrado, o
nome e a formação profissional do instrutor.

2
Averbação da aptidão em carteira profissional e emissão de
declaração com atestado de aptidão

3
Requerimento de inclusão da prestação do serviço de
vacinação na licença perante a autoridade sanitária, instruído,
entre outros documentos, com a declaração obtida na etapa
anterior

4 Inspeção sanitária, para verificação da conformidade 
 documental e estrutural da farmácia ao serviço

5
Emissão de nova licença sanitária para a farmácia, que
contemple o serviço de vacinação

Farmacêutico
responsável

técnico

Conselho
Regional

de Farmácia

Representante
 legal da pessoa

jurídica

Autoridade sanitária
local

Autoridade sanitária
local
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1. Brasil. Lei federal nº 5.991/1973: Dispõe sobre o Controle
Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos
Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras

Providências;
2. Brasil. Lei federal nº 13.021/2014: Dispõe sobre o exercício e a
fiscalização das atividades farmacêuticas;

3. 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;

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;
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Grupo Técnico de Trabalho de Auxílio dos Profissionais
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