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O farmacêutico na vacinação 

  

As aplicações da biotecnologia têm se destacado no início deste século XXI e o campo de produção de 

vacinas ganhou amplo apoio governamental e da indústria farmacêutica com o início da pandemia de 

Covid-19, a partir de 11/03/2020 [1,2]. O farmacêutico sempre participou da cadeia produtiva das 

vacinas, desde a etapa de desenvolvimento, passando pelas obrigatórias aplicações da tecnologia 

farmacêutica, ações de gestão e logística; atitudes de educação, orientação, aconselhamento; e aplicação 

das vacinas [3,4]. 

 Mesmo antes da popularização das irracionais manifestações antivacina, o papel do 

farmacêutico no esclarecimento à população e, também, como agente de vacinação tem sido descrito 

como fundamental no sucesso de políticas públicas em saúde pública em diversos países, ao transpor 

barreiras de difíceis superação somente com a atuação da equipe médica [5,6,7,8].  

No Brasil, a urgente necessidade de se implantar um sistema de testagem eficaz para a Covid-

19, permitiu que as farmácias privadas assumissem lugar de destaque e o farmacêutico, outra vez, 

posicionou-se como fundamental para as ações de saúde pública mesmo que não levadas a cabo tão 

eficazmente pelo Governo Federal, como seria de se esperar em um país com mais de 620.000 mortes 

pela infecção causada pelo SARS-Cov2 e que enfrenta, neste início de 2022, o anúncio de uma quarta 

onde de casos com o pico de 33.277 novos casos registrados em 16/01/2022 [9]. 

Como mensagem oportuna aos leitores e colaboradores da Revista Amazônica de Ciências 

Farmacêuticas, neste momento de união nacional para combate a essa moléstia que assola não somente 

pelo medo do tripé doença/sequela/morte, mas pelo abalo das bases da sociedade brasileira com o 

bombardeamento diário de desinformações sobre a vacinação contra a Covid-19, fica a reflexão sobre a 

necessidade premente de se inserir o farmacêutico, definitivamente, no cenário das políticas públicas de 

vacinação. 

 

Prof. Dr. José Ricardo dos Santos Vieira – Editor Chefe da RACF 
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