
 

 

RaiaDrogasil apoia a Prefeitura de São Paulo para 
vacinação contra a covid-19 

 
Desde segunda-feira (15/3), 17 filiais Drogasil e Droga Raia estão 
funcionando como postos volantes do município para campanha de 

imunização, inicialmente para as pessoas entre 75 e 76 anos  
 
A RD – RaiaDrogasil S.A. firmou uma parceria inédita com a Prefeitura de São 

Paulo e disponibilizou suas farmácias para servirem como postos volantes de 

vacinação contra a covid-19 no município, como parte do Programa Nacional de 

Imunização. 

 

O serviço está sendo prestado pela RaiaDrogasil de maneira inteiramente gratuita, 

tanto para a prefeitura como para as pessoas a serem vacinadas. 

 

A aplicação das vacinas teve início na segunda-feira (15) e, neste momento, é 

voltada para idosos com 75 e 76 anos. Nesta fase inicial, a imunização ocorrerá 

em um total de 17 unidades da Drogasil e da Droga Raia, localizadas em todas as 

regiões da capital. O número de lojas participantes da ação poderá ser ampliado 

futuramente, conforme a necessidade dos órgãos de saúde do município. 

 

As filiais funcionarão como uma extensão das Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

de cada região, que encaminharão as pessoas para vacinação na Drogasil ou na 

Droga Raia, quando esse for o caso. As doses serão aplicadas por agentes das 

próprias UBSs, entre 8h e 18h. 

 

Toda a operação foi ajustada para garantir o distanciamento social e a segurança 

ao público. Funcionários das farmácias atuam como voluntários para organizar o 

fluxo e dar suporte aos clientes e toda a estrutura da farmácia foi colocada à 

disposição para a vacinação, incluindo as salas de aplicação de injeções. 

 

A RD orienta que as pessoas elegíveis à vacinação em função da idade 

compareçam sempre à Unidade Básica de Saúde e solicita que o público não 

procure diretamente as drogarias. Quando for o caso, a própria UBS realizará o 

encaminhamento à Drogasil ou à Droga Raia, para vacinação. 



 

 

 

“Nós sentimos honrados por disponibilizar nossas unidades para a prefeitura, com 

o intuito de acelerar e ajudar a organizar a imunização da população contra o 

COVID-19. Esta parceria se insere no nosso propósito de cuidar de perto da saúde 

e do bem-estar das pessoas, em todos os momentos da vida. Não estamos 

medindo esforços para apoiar a cidade e o País em tudo o que estiver ao nosso 

alcance neste momento tão crítico da pandemia. Estamos, também, à disposição 

das demais prefeituras dos mais de 400 municípios onde atuamos, para contribuir 

gratuitamente para a vacinação contra a covid-19”, afirma Marcílio Pousada, 

presidente da Raia Drogasil. 

 

Sobre a Companhia – A RD – Gente, Saúde e Bem-estar foi formada em 2011, 
após a fusão entre a Droga Raia e a Drogasil, que combinam 200 anos de história 
no varejo farmacêutico brasileiro. Com o propósito de “cuidar de perto da saúde 
e do bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida”, a empresa possui 
mais de 2.300 lojas em 24 estados.  
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