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A ANFARMAG

§ Representatividade nacional

§ Diretorias Administrativa e Técnico-científica

§ Elabora estudos, projetos e provê suporte técnico/regulatório para farmácias 
e farmacêuticos



A ANFARMAG

Desde 2016, um novo modelo de gestão

§ Conselho de Administração
§ Conselho Fiscal
§ Diretoria Execu8va
§ Colaboradores

Agilidade e aperfeiçoamento das decisões em prol dos
associados e do mercado magistral 



A ANFARMAG

ORGANOGRAMA



A FARMÁCIA MAGISTRAL

Art. 3 Farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência
farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva, na qual se processe
a manipulação e/ou dispensação de medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos ou
industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos.
Parágrafo único. As farmácias serão classificadas segundo sua natureza como:

I - farmácia sem manipulação ou drogaria: estabelecimento de dispensação e comércio de
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais;
II - farmácia com manipulação: estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e
oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos,
compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de
qualquer outra equivalente de assistência médica. (gn)

LEI Nº 13.021, DE 8 DE AGOSTO DE 2014



A FARMÁCIA MAGISTRAL

Conjunto de operações e procedimentos realizados em
condições de qualidade e rastreabilidade de todo o
processo que transforma insumos em produtos
magistrais, para dispensação direta ao usuário ou a seu
responsável, com orientações para seu uso seguro e
racional.

FORMULÁRIO NACIONAL DA FARMACOPEIA BRASILEIRA



A FARMÁCIA MAGISTRAL



A FARMÁCIA MAGISTRAL

Produtos magistrais1 são aqueles obtidos em farmácias aplicando-se as boas práticas de
manipulação (BPM), a partir de: prescrições de profissionais habilitados ou indicação pelo
farmacêutico2 e solicitação de compra3, dispensados ao usuário ou a seu responsável e que
estabelece uma relação prescritor-farmacêutico-usuário.

– 1 Medicamentos, cosméticos, produtos de higiene, dietéticos e nutricionais, para diagnóstico ou uso
em procedimentos médicos, odontológicos e outros manipulados pela farmácia, até a sua
dispensação.

– 2 Indicação feita pelo farmacêutico, para produtos magistrais sem necessidade de prescrição médica.

– 3 Solicitação de compra (assinada pelo responsável técnico do estabelecimento solicitante) - feita
para produtos magistrais usados em clínicas, centros cirúrgicos, hospitais, ambulatórios,
laboratórios, entre outros, em conformidade com a legislação pertinente.

FORMULÁRIO NACIONAL DA FARMACOPEIA BRASILEIRA



A FARMÁCIA MAGISTRAL

§ Manipulação de preparações de medicamentos na forma de:
§ polifármacos
§ monofármacos

§ Manipulação de preparações cosméticas, nutricionais, de suplementos e outros 
produtos para a saúde

§ Atendimento personalizado, conforme prescrição médica e necessidades do 
paciente

§ Preparações sob rígidos controle do processo, de limpeza e sanitização
§ Rastreabilidade

ESCOPO DA FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO



A FARMÁCIA MAGISTRAL
ESTRUTURA ADEQUADA PARA EXECUTAR 

PROCEDIMENTOS FARMACOTÉCNICOS



A FARMÁCIA MAGISTRAL
LABORATÓRIOS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS 

A CADA TIPO DE PREPARAÇÃO



A FARMÁCIA MAGISTRAL
MONITORAMENTO DO PROCESSO MAGISTRAL 

TECNOLOGIA PARA RASTREABILIDADE DOS INSUMOS
E DOS PRODUTOS MAGISTRAIS



A FARMÁCIA MAGISTRAL
MONITORAMENTO DO PROCESSO MAGISTRAL 

USO DE TECNOLOGIA EM TODO O PROCESSO



§ Ponto inicial e decisivo do processo de manipulação, a Avalição Farmacêu8cas Prescrição 
quanto aos aspectos técnicos e legais é uma atribuição e responsabilidade do farmacêu8co a 
par8r do seu recebimento na farmácia.

§ Os aspectos legais compreendem: legibilidade, ausência de rasuras, iden8ficação da 
ins8tuição ou do profissional prescritor com o número de registro no respec8vo Conselho 
Profissional, seu endereço ou da ins8tuição a que pertence, iden8ficação do paciente, entre 
outras.

§ Os aspectos técnicos incluem iden8ficação da substância a8va segundo a DCB ou DCI, forma 
farmacêu8ca,  concentração/dosagem, quan8dades e respec8vas unidades, posologia, 
duração do tratamento.

FERRAMENTAS PARA A SEGURANÇA DA QUALIDADE NA MANIPULAÇÃO
AVALIAÇÃO FARMACÊUTICA DA PRESCRIÇÃO



1ª DIRETRIZ
PREFÁCIO DA FB 5ª

• A constante evolução da farmacologia, a introdução de
novos fármacos na terapêutica, o surgimento de novos
métodos de análise, mais modernos e precisos, e a
necessidade de especificações atualizadas para o
controle de matéria-prima e produtos farmacêuticos são
fatores fundamentais determinantes da obsolescência
dos códigos farmacêuticos e da necessidade de revisá-
los e atualizá-los periodicamente.

Especificação



2ª DIRETRIZ-USP<795>
USP<795> Pharmaceu)cal Compounding

• SELEÇÃO, MANUSEIO E ARMAZENAMENTO DE COMPONENTES

As diretrizes a seguir devem ser seguidas ao selecionar, manusear e

armazenar componentes para preparações compostas.

Uma substância da United States Pharmacopeia (USP), National

Formulary (NF) ou Food Chemicals Codex (FCC) é a fonte recomendada

de ingredientes para a composição de todas as preparações.

Especificação



2ª DIRETRIZ-USP<795>
USP<795> Pharmaceutical Compounding

• SELEÇÃO, MANUSEIO E ARMAZENAMENTO DE COMPONENTES
Quando os componentes de qualidade compendial não são obtidos,
podem ser usados componentes de alta qualidade, como aqueles que
são quimicamente puros, grau de reagente analítico ou certificado pela
American Chemical Society. No entanto, esses componentes devem ser
usados com cautela porque os padrões para reagentes analíticos ou para
materiais da American Chemical Society não consideram se alguma
impureza presente levanta preocupações de segurança humana ou
animal.

Especificação



§ A qualidade das preparações magistrais está baseada na aquisição de insumos de empresas 
legalizadas e qualificadas pela farmácia. 

§ A qualificação passa pelos seguintes aspectos, conforme determina a RDC nº 67/2007 –
ANEXO I – 7. MATÉRIAS-PRIMAS E MATERIAIS DE EMBALAGEM:

§ Especificação inicial dos insumos pela farmácia
§ Comprovação de regularidade do fornecedor perante as autoridades sanitárias 

competentes
§ Avaliação do fabricante/fornecedor, por meio de análises de controle de qualidade 

realizadas pela farmácia e da avaliação dos laudos analí@cos apresentados
§ Auditorias para verificação do cumprimento das normas de Boas Prá@cas de 

Fracionamento e Distribuição de insumos, que pode ser feita por associação de classe
§ Avaliação do histórico dos fornecimentos anteriores

FERRAMENTAS PARA A SEGURANÇA DA QUALIDADE NA MANIPULAÇÃO
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES



§ Define o perfil de cada insumo ou material com todos os detalhes quanto às suas
caracterís5cas 6sico-químicas e/ou microbiológicas, as condições de armazenamento e as
intenções de uso de modo a atender as necessidades da empresa.

§ Deve estar alinhada com os produtos existentes no mercado, aos fornecedores qualificados e
às referências bibliográficas reconhecidas (farmacopeias, literaturas, informações do
fabricante quando da ausências das primeiras).

§ As Fichas de Especificação dos Insumos também podem descrever itens que o farmacêu5co
considerar relevantes para a farmacotécnica ou boas prá5cas; bem como os produtos finais
nos quais serão u5lizados, para facilitar orientação aos manipuladores.

FERRAMENTAS PARA A SEGURANÇA DA QUALIDADE NA MANIPULAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO DE INSUMOS



FNFB 2ª 
ed.

Cápsula
Elixir

Creme

Colírio

Emulsão

Espírito

Gel 
hidro6lico

Gel 
hidrofóbico

Loção
Óvulo

Pasta

Pas@lha

Pó

Pomada 

Supositório

Suspensão

Tintura 

Xarope 



§ As matérias primas são analisadas no recebimento quanto aos caracteres organolép5cos,
solubilidade, pH, peso, volume, ponto de fusão e/ou densidade, respeitando-se as
caracterís5cas =sicas de cada insumo, conforme RDC 67/2007 – ANEXO I – 7.30.10.

Nota: são verificações =sicas que não determinam aprovação/reprovação do insumo.
Porém, iden5ficam o insumo recebido e auxiliam na avaliação global.

§ A verificação do insumo inclui a avaliação do laudo de análise do fornecedor e suas
referências bibliográficas.

FERRAMENTAS PARA A SEGURANÇA DA QUALIDADE NA MANIPULAÇÃO
CONTROLE DE QUALIDADE



FERRAMENTAS PARA A SEGURANÇA DA QUALIDADE NA MANIPULAÇÃO
CONTROLE DE QUALIDADE

• Farmoquímico, Fitoterápico, A3vo 
cosmé3co,  NutrienteO que é ? 

• Portaria 344, An3microbiano, Hormónios, 
citostá3cos , MIS

• Fonte: Farmacopeico - PA - Tradicional

Qual a situação 
Sanitária?

• Líquidos- , miscibilidade conservação
• Pó - solubilidade, tamanho das parNculas,  

forma da parNcula, fluxo, adesividade e 
coesividade

carateris3cas
Rsico químicas 

Cálculos 
farmacêu3cos



O que são?
Índices usados para corrigir a quan0dade de a0vo na forma farmacêu0ca

Tipos:
§ Fator de equivalência
§ Fator de correção – umidade
§ Fator de correção – teor do a0vo
§ Fator de correção – fitoterápicos

A aplicação depende da avaliação da prescrição, do cer1ficado de análise e das referências
técnicas reconhecidas.

FERRAMENTAS PARA A SEGURANÇA DA QUALIDADE NA MANIPULAÇÃO
FATORES DE CORREÇÃO E EQUIVALÊNCIA



§ Ar#go 1º - Essa Resolução determina a aplicação dos cálculos para correções de teor,
umidade, conversão de unidades, da correspondência sal/base e grau de hidratação, em
insumos u#lizados nas preparações farmacêu#cas, sempre que necessário.

§ Ar#go 3º - Compete ao farmacêu;co observar e aplicar as referências dos insumos
farmacêu;cos e proceder aos cálculos para atender a prescrição de profissional habilitado,
observando as concentrações e quan;dades indicadas. (gn)

FERRAMENTAS PARA A SEGURANÇA DA QUALIDADE NA MANIPULAÇÃO
FATORES DE CORREÇÃO E EQUIVALÊNCIA

RESOLUÇÃO CFF N° 625, DE 14 DE JULHO DE 2017



§ O pH de uma preparação é um dos fatores decisivos que incidem na sua estabilidade e está
relacionado à eficácia, à segurança e à solubilidade dos componentes da formulação.

§ Ao farmacêu@co cabe também a avaliação da relação dos a@vos de uso tópico, pH
dependentes, e selecionar bases galênicas para incorporação, sendo essa mais uma
importante ferramenta para o direcionamento das preparações a serem elaboradas na ro@na
de farmácias de manipulação.

FERRAMENTAS PARA A SEGURANÇA DA QUALIDADE NA MANIPULAÇÃO
AVALIAÇÃO DO pH DE ESTABILIDADE DE INSUMOS



§ O monitoramento do processo magistral consiste na realização de análises nas preparações 
sólidas, líquidas ou semissólidas.

§ RDC nº 67/2007 – ANEXO I, 9. DOS CONTROLES.
9.1. Controle de Qualidade das Preparações Magistrais e Oficinais.
9.1.1. Devem ser realizados, no mínimo, os seguintes ensaios, de acordo com a Farmacopeia Brasileira ou
outro Compêndio Oficial reconhecido pela ANVISA, em todas as preparações magistrais e oficinais:
Preparações / Ensaios
Sólidas: Descrição, aspecto, caracteres organolépOcos, peso médio.
Semissólidas: Descrição, aspecto, caracteres organolépOcos, pH (quando aplicável), peso.
Líquidas não estéreis: Descrição, aspecto, caracteres organolépOcos, pH, peso ou volume antes do envase.

FERRAMENTAS PARA A SEGURANÇA DA QUALIDADE NA MANIPULAÇÃO
CONTROLES APLICADOS AO PROCESSO (PESO MÉDIO, pH, DENSIDADE, OUTROS)



§ Um dos grandes desafios para o sucesso farmacoterapêu2co na remissão/estabilização de
quaisquer problemas de saúde está relacionado à adesão ao tratamento farmacológico e não
farmacológico.

§ A adesão exitosa está relacionada à Assistência Farmacêu2ca adequada que inclui
orientações sobre a terapia no momento da dispensação dos medicamentos e/ou outros
produtos para a saúde, no intuito de promover o uso racional dos medicamentos.

§ Portanto, a dispensação orientada é um serviço essencial cuja atribuição é do farmacêu2co
dentro da Assistência Farmacêu2ca.

FERRAMENTAS PARA A SEGURANÇA DA QUALIDADE NA MANIPULAÇÃO
A DISPENSAÇÃO ORIENTADA

ATIVA X PASSIVA



§ A dispensação orientada inclui a prestação correta e personalizada de informações voltadas à
medicação, patologia, necessidade de mudanças de hábito de vida e incen<vo ao paciente
para par<cipar a<vamente da farmacoterapia proposta.

§ O Uso Racional de Medicamentos (URM) é o principal obje<vo da dispensação. Portanto, a
dispensação é uma a<vidade estratégica, pois é uma das úl<mas oportunidades de
iden<ficar, corrigir ou reduzir possíveis riscos associados à terapia medicamentosa.

§ De acordo com o ar<go 20 da Resolução do Conselho Federal de Farmácia (CFF) nº 357/2001:
§ Art. 20 – A presença e atuação do farmacêu6co é requisito essencial para a dispensação de

medicamentos aos pacientes, cuja atribuição é indelegável, não podendo ser exercida por mandato
nem representação.

FERRAMENTAS PARA A SEGURANÇA DA QUALIDADE NA MANIPULAÇÃO
A DISPENSAÇÃO ORIENTADA
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