
Quem somos
A Abrafarma sempre buscou aprimorar a 

qualidade das farmácias no Brasil. A entidade 

reúne as maiores redes do varejo 

farmacêutico nacional, promovendo uma 

frutífera rede de relacionamentos com 

entidades públicas, governo e fornecedores. 

Além disso, oferece qualificação para 

milhares de profissionais do setor, 

contribuindo para melhorar a qualidade dos 

serviços farmacêuticos no país.
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Fonte: IQVIA – JUNHO 2019.
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Evolução
dos empregos no
grande varejo

Colaboradores Farmacêuticos

153.7342017 20.745

2018 163.177 23.114

2019 167.802 24.327

Associadas

Apesar de representarem 9,9% do total de 78.799 lojas 

existentes no país, as redes associadas à Abrafarma 

somam quase a metade do faturamento do setor. A maior 

participação está em cidades acima de 300 mil habitantes.
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Fonte: IQVIA – Dados do varejo
farmacêutico – MAT. JUNHO 2019.
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Norte e
Nordeste

1.976

São Paulo

2.149

Centro-Oeste
e Sudeste

(exceto
São Paulo)

1.972

Sul 

1.685 Fonte: FIA/USP.

Fonte: FIA/USP.

Fonte: FIA/USP.

MKT Size (R$ bi) & Share (%) por cidade e 
subcanal (base)
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Fonte: IQVIA – Dados do varejo farmacêutico – MAT. JUNHO 2019.
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Assistência
Farmacêutica
Avançada

4 PRINCIPAIS
ÁREAS DE

ATUAÇÃO DOS
SERVIÇOS

FARMACÊUTICOS

Detecção de riscos e
encaminhamento oportuno

Avaliações
de saúde e
acompanhamento

Prevenção
e imunização

Orientação e tratamento
para autocuidado

Serviços de assistência à saúde nas farmá-
cias: oportunidade para os farmacêuticos, 
um novo modelo de negócio para as 
farmácias, em prol de mais acesso e 
qualidade na saúde brasileira.

Implantação de serviços
nas redes associadas

doses de vacinas
aplicadas (ano 2019).

+50.000
farmacêuticos
prestando serviços.

+8.000
farmácias com salas e
consultórios em operação. 

+2.900

atendimentos realizados
(ano 2018).

2,4 milhões de  

Plataforma de educação
continuada Abrafarma

horas de formação
em cursos livres on-line.

+400

certificados já emitidos.
(jun/2019).

+12.000

farmacêuticos
matriculados (jun/2019).

+13.000

alunos em pós-graduação
presencial e a distância
(jun/2019).

+700

Crescimento de 2019 de

10,13% 

50,94 2,60
bilhões

950
milhões

de atendimentos
É como se toda a população

brasileira tivesse passado quatro
vezes nas lojas em um ano

O grande
varejo farmacêutico

em números

Faturamento das redes em 12 meses

*

*Dados de ago de 2018 a jul de 2019.

% Farmacêutico - serviços farmacêuticos.

de unidades
comercializadasbilhões

Fonte: FIA/USP.

Fonte: Abrafarma. Pesquisa Nacional de Serviços Farmacêuticos. Julho, 2018.

2018-2019

Protocolos e
Ferramentas para

atendimento seguro
e de qualidade.

Manual de
Serviços

Farmacêuticos
Abrafarma
2019-2020

Protocolos e
Ferramentas para

atendimento seguro
e de qualidade.

Manual de
Serviços

Farmacêuticos
Serviços

Farmacêuticos
Serviços

Abrafarma
2019-2020

atendimento seguro
e de qualidade.

Manual de

Ferramentas para
atendimento seguro

Farmacêuticos
Abrafarma
2019-2020

Ferramentas para
atendimento seguro

e de qualidade.

Farmacêuticos
Abrafarma
2019-2020

certificados já emitidos.
(jun/2019).

+12.000

Ferramentas para
atendimento seguro

e de qualidade.

Farmacêuticos

60,58%
Programa de

acompanhamento
para pacientes

com hipertensão

56,19%
Programa de

gerenciamento
do peso/

emagrecimento

73,68%
Teste de 
glicemia
capilar

84,70%
Medida da

pressão arterial 59,55%
Programa de

acompanhamento
para pacientes
com diabetes

52,88%
Aplicação de

medicamentos
injetáveis

62,96%
Campanhas ou

ações de saúde 
envolvendo a
comunidade/ 

população

55,56%
Consulta para

revisão
da medicação
do paciente

17,01%30,51%

34,36%

16,76%

41,52%

11,11%

6,92%

2,19%

0,97%

1,95%

8,04%

57,99%
Programa para

cessação
tabágica/parar

de fumar

37,28%
Avaliação

antropométrica/
bioimpedância

42,59%
Programa de

acompanhamento
para pacientes

com asma

27,78%

47,90%
Programa de

acompanhamento
para pacientes com

dislipidemias

Perfuração
de lóbulo/
Colocação
de brincos

Serviço de
vacinação/
Aplicação
de vacinas

Testes para
doenças
infecciosas
(por exemplo:
teste HIV,
dengue, zika,
hepatite etc.)

Serviço de
farmacovigilância/
Notificação de 
eventos adversos e
queixas técnicas

Serviços de auxílio
à adesão ao
tratamento (por
exemplo: organização
de comprimidos,
calendários posológicos,
lembretes etc.)

Atendimento
domiciliar 

Teste de
gravidez BETA
HCG (feito na
farmácia)

Atendimento
de problemas
de saúde 
autolimitados
(com prescrição
farmacêutica)

Teste de
hemoglobina
glicada A1C

Programa de
acompanhamento
para gestantes/
lactantes

Coleta de
medicamentos
vencidos/descarte

Teste de Colesterol/

Triglicerídeos/Perfil

lipídico

Farmacêuticos
estão prestando
de 8 a 9 serviços
farmacêuticos
por farmácia

Peça o seu no
estande Abrafarma.
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