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RESUMO 

 

O sistema de produção de medicamentos magistrais na Farmácia Universitária da 

Universidade Federal Fluminense (FAU/UFF), caracterizado como “produção por 

encomenda”, conta com a contribuição dos alunos do curso de Farmácia da UFF. Este 

trabalho, que é de natureza descritiva, teve como objetivo analisar o processo de manipulação 

de medicamentos de uso externo no Laboratório de Semissólidos, campo de prática para os 

discentes do curso de Farmácia inscritos na disciplina de Estágio Supervisionado em 

Preparação de Medicamentos Magistrais. Os objetivos foram alcançados através do 

mapeamento do processo de produção de medicamentos manipulados, da identificação dos 

pontos críticos que interferem na efetividade do sistema de produção e do levantamento do 

perfil das fórmulas manipuladas no período de Julho de 2014 a Junho de 2015. Foram 

elaborados seis fluxogramas, indicando todos os processos percorridos pela prescrição. 

Através de um estudo documental retrospectivo das ordens de manipulação foi possível 

detectar os pontos críticos do processo. Para traçar o perfil de encomendas foram analisadas 

4.045 prescrições e suas respectivas fichas de produção, totalizando 6.784 fórmulas 

manipuladas. O monitoramento do processo por parte dos preceptores está sendo eficaz, pois 

todos os erros foram detectados pelos farmacêuticos antes da execução das ordens de 

manipulação, impedindo que fossem produzidos e dispensados medicamentos fora das 

especificações de BPMF. O levantamento do perfil das fórmulas manipuladas permitiu uma 

análise precisa das fórmulas produzidas no período de um ano e a identificação dos setores do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), um dos principais clientes da FAU, que 

dependem diretamente das atividades do Laboratório de Semissólidos. É razoável supor que 

este trabalho pode orientar a ação de outras farmácias-escola e farmácias de manipulação no 

aprimoramento da execução prática em laboratórios de manipulação, garantindo o 

atendimento aos discentes, que buscam o conhecimento para a vida profissional, e dos 

clientes, que buscam um medicamento seguro e eficaz, manipulado dentro das especificações 

das BPMF, para atender às suas necessidades de saúde.   

 

Palavras-chave: Farmácia-escola. Medicamentos magistrais. Produção por encomenda. 

Planejamento e Controle da Produção. Mapeamento de processos.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The production system of University Pharmacy from Fluminense Federal University 

(FAU/UFF), characterized as “make to order” accounts with the contribution of students from 

UFF Pharmacy college. This work, which is descriptive in nature, aimed to analyze the 

process of handling external use medicines in Semi-solid Laboratory, practice ground for 

Pharmacy students enrolled in Supervised Internship Preparation of Magistral Medicines 

course. The objectives were achieved through the mapping of the production process of 

compounded drugs, identifying the critical points which affect the effectiveness of the 

production system and the survey of the manipulated formulas from July 2014 to June 2015. 

Six flowcharts were elaborated, indicating all processes covered by prescription. Through a 

retrospective documentary study of handling orders it was possible to detect the critical points 

of the process. To profile orders were analyzed 4,045 prescriptions and their production 

records, totaling 6,784 manipulated formulas. The monitoring process by the preceptors has 

being effective, because all errors were detected by pharmacists before execution of handling 

orders, preventing medicines were produced and dispensed outside the specifications of 

BPMF. Through retrospective documentary study it was possible to detect the records to 

correct the most common errors in handling orders. The lifting of the manipulated products 

profile allowed an accurate analysis of the formulas produced in the period of one year and 

the identification of HUAP's sectors which depend direct of Semi-solids' Laboratory 

activities. The profile lifting of manipulated products allowed an accurate analysis of the 

produced formulas in the period of one year and the identification of sectors University 

Hospital Antonio Pedro, FAU’s main costumer, sectors which depend directly from Semi-

solids Laboratory. It is reasonable to assume that this research can guide the action of other 

school-pharmacies and manipulation pharmacies in improving the practical implementation in 

handling laboratory , ensuring assistance to students who seek knowledge for professional 

life, and customers, who seek a safe and effective medicine, manipulated within the 

specifications of BPMF to meet their health needs.  

 

Keywords: School pharmacy. Magistral medicines. Make to order. Production Planning and 

Control. Process mapping. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O farmacêutico vem desempenhando ao longo dos anos um papel vital para as 

ciências da saúde, devido à sua atuação na elaboração de medicamentos, objetivando a 

restauração da saúde, alívio de sintomas, prevenção e diagnóstico de doenças (UFPI, 2006). 

Farmácia é o 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 (BRASIL, 1973). 

As diferentes profissões da área da saúde têm discutido a educação profissional, 

direcionando o processo de formação para a ampliação da vivência de experiências práticas. 

A garantia de provisão deste panorama justifica a regulamentação das atribuições do 

farmacêutico na farmácia universitária, como laboratório didático-especializado, que integra 

teoria e prática profissional, dando suporte ao desenvolvimento de competências 

indispensáveis ao atendimento das necessidades de saúde do paciente, família e comunidade 

(CFF, 2015).  

A farmácia universitária propicia a integração das diversas áreas de conhecimento 

que compõem o curso de graduação em Farmácia. Constitui, assim, um cenário de vivência 

profissional que reforçará o processo de aprendizagem e a avaliação formativa, na busca pela 

melhoria da qualidade da educação farmacêutica (CFF, 2015). 

 O medicamento magistral favorece o atendimento às necessidades de saúde do 

paciente de maneira individualizada (BRASIL, 2012). As Boas Práticas de Manipulação em 

Farmácias (BPMF) são regulamentadas pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 67, 

de 8 de Outubro de 2007 e compreendem o conjunto de medidas que visam assegurar que os 

produtos sejam consistentemente manipulados e controlados, com padrões de qualidade 

apropriados para o uso pretendido e requerido na prescrição (BRASIL/ANVISA, 2007).  É 

fundamental que a qualidade do medicamento manipulado seja assegurada. Este é um dos 

temas mais desafiadores do segmento, principalmente em virtude das peculiaridades inerentes 

ao processo magistral (BERTOLLO, 2008).  

Uma farmácia-escola tem como principal objetivo atender tanto aos discentes do 

curso de Farmácia, como uma farmácia modelo, ampliando o aprendizado através da prática 
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do estágio, quanto ao cliente externo, que adquire seus produtos e serviços disponíveis para a 

venda. Atender bem ao cliente externo consiste, também, nos fatores necessários para ensinar 

à classe acadêmica (BANDEIRA, 2010). 

 A Farmácia Universitária da Universidade Federal Fluminense (FAU) é vinculada à 

Faculdade de Farmácia e possui gerência administrativa própria.  Sua finalidade é servir de 

campo público para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando ao aperfeiçoamento 

acadêmico como instrumento de integração do aluno à prática da Assistência Farmacêutica.  

Consequentemente, propõe-se a prestar serviços à Universidade e a terceiros com o objetivo 

de coadjuvar as unidades de serviço na execução prática do ensino, da pesquisa e de extensão; 

congregar técnicas próprias que se destinem ao desenvolvimento de programas, 

documentação e treinamento; e constituir fonte de receita para o desenvolvimento de suas 

atividades (UFF, 2013). 

A FAU comercializa medicamentos industrializados e manipulados alopáticos, 

homeopáticos e fitoterápicos, integrando a capacitação dos alunos da Faculdade de Farmácia 

da UFF em todas as etapas dos processos envolvidos, tais como: atendimento dos receituários 

médicos com a respectiva orientação farmacêutica; manipulação de medicamentos; e controle 

de qualidade das matérias-primas e produtos acabados (FAU/UFF, 2015).  

A análise e o conhecimento dos processos de produção são fundamentais para que as 

organizações possam identificar erros e lacunas em seus processos e, desta, forma, saná-los, 

bem como para possibilitar a implantação de melhorias. A gestão estratégica da produção é 

fundamental dentro das organizações para a tomada de decisões e ações que a empresa deseja 

implantar em um determinado espaço de tempo (ZANARDO et al, 2014).  

Um estudo realizado por Castilho e colaboradores (2008) apontou que, no estágio da 

FAU, os alunos têm o cenário ideal para o desenvolvimento das habilidades exigidas pelas 

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em Farmácia (BRASIL, 2002), Este 

trabalho mostra que os ex-estagiários identificam claramente a contribuição da FAU em sua 

formação. Tanto a farmácia hospitalar quanto as farmácias e drogarias, principais áreas de 

atuação dos ex-estagiários, são áreas profissionais em que a experiência de atendimento ao 

público e percepção da complexidade da assistência farmacêutica é primordial (CASTILHO 

et al, 2008).  

Em 2009 foi implantado o novo currículo no curso de Farmácia da Universidade 

Federal Fluminense. Com ele, três estágios obrigatórios para todos os alunos passaram a ser 
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realizados na FAU. Em 2015, o curso de Farmácia da UFF passou por novo processo de 

ajuste curricular. Nesta versão, os estágios obrigatórios realizados na FAU têm as seguintes 

denominações: Estágio Supervisionado em Dispensação e Gestão Farmacêutica; Estágio 

Supervisionado em Preparação de Medicamentos Magistrais; e Estágio Supervisionado em 

Cuidados Farmacêuticos (UFF, 2015). 

É fundamental analisar e avaliar continuamente a qualidade dos produtos e serviços 

das farmácias-escola evitando falhas, retrabalhos e custos desnecessários, bem como a busca 

de melhorias contínuas (BANDEIRA, 2010).  

O objetivo primordial da FAU é fornecer subsídios para o aprendizado da prática 

farmacêutica. Os processos envolvidos na manipulação de medicamentos magistrais e 

oficinais devem atender às normas regulamentadoras vigentes (BRASIL/ANVISA, 2007; 

BRASIL/ANVISA, 2008). O Laboratório de Semissólidos da FAU é o setor que recepciona 

alunos da Disciplina de Estágio Supervisionado em Preparação de Medicamentos Magistrais. 

O planejamento e controle do processo de manipulação devem ser executados de forma que 

tanto os alunos quanto os usuários tenham suas necessidades atendidas com excelência.  

Essa pesquisa se propõe a analisar o processo de manipulação de medicamentos de 

uso externo no Laboratório de Semissólidos, campo de prática para os discentes do curso de 

Farmácia inscritos na disciplina de Estágio Supervisionado em Preparação de Medicamentos 

Magistrais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Farmácia magistral: histórico e características 

  

Farmácia é definida como 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 (BRASIL/ANVISA, 2007).  

Uma das atividades mais antigas da sociedade é a manipulação de fórmulas 

farmacêuticas, a qual desempenha um papel importante assistência, propiciando a satisfação 

das necessidades terapêuticas de forma individualizada (CUKIER; SILVA, 2012). Até o 

surgimento e desenvolvimento das indústrias farmacêuticas no século XX, a produção de 

medicamentos restringia-se às farmácias magistrais, ou “boticas”, que produziam desde os 

insumos farmacêuticos até os medicamentos propriamente ditos. Contudo, havia escassez de 

publicações técnicas e científicas disponíveis no Brasil (BATISTUZZO et al, 2011).  

Após a Segunda Guerra Mundial, o país começou a se industrializar e as grandes 

empresas farmacêuticas mundiais iniciaram suas atividades no país. A partir daí, a 

manipulação de medicamentos começou a declinar com o surgimento das drogarias no 

mercado varejista. No final da década de 1970, a manipulação de medicamentos havia 

decaído muito no Brasil, ficando a cargo de poucas farmácias e de hospitais. O ressurgimento 

das farmácias magistrais no país se deu a partir do inicio da década de 1980, aliando as 

técnicas desenvolvidas pelas indústrias farmacêuticas à personalização das prescrições e 

oferecendo maior diversidade de doses e formas farmacêuticas, bem como a associação de 

princípios ativos na mesma formulação, facilitando a posologia e atendendo às necessidades 

individuais dos pacientes (BATISTUZZO et al, 2011). O êxito do setor magistral avançou na 

década de 1980, atingindo seu ápice na década de 1990 (ALLEN et al, 2007).  

A prática de manipulação de medicamentos específicos para cada paciente 

possibilita, entre outros benefícios: a obtenção de preparações com doses, concentrações ou 

formas farmacêuticas indisponíveis no mercado; o desenvolvimento de formulações para 

pacientes com hipersensibilidade a excipientes presentes nos produtos industrializados; o 

atendimento às prescrições pediátricas; a obtenção de produtos para uso veterinário; e a 
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associação de medicamentos indisponíveis na forma industrializada (ALLEN et al, 2007). O 

farmacêutico é responsável pela garantia da qualidade no preparo do medicamento, em 

conformidade com as Boas Práticas de Manipulação em Farmácia, para um cliente cujas 

necessidades geralmente não são atendidas pelo mercado convencional (PEREIRA; SOUZA, 

2000). 

 

2.2 Aspectos regulatórios 

 

A evolução do segmento magistral no país, do ponto de vista regulatório, foi marcada 

pela publicação da Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – RDC nº 33/2000. Este regulamento instituiu as Boas Práticas de Manipulação de 

Medicamentos em Farmácias. Os anexos desta portaria são: Boas Práticas de Manipulação em 

Farmácias; Boas Práticas de Manipulação de Produtos Estéreis em Farmácias; Boas Práticas 

de Manipulação de Preparações Homeopáticas em Farmácias; e Roteiro de Inspeção para 

Farmácia. Essa legislação estabeleceu as bases para a implantação dos sistemas de garantia da 

qualidade das farmácias que executam manipulação de medicamentos (BRASIL/ANVISA, 

2000; MIGUEL et al, 2002; RIBEIRO; RAU, 2012). 

Com o passar do tempo observou-se a necessidade de implantação de algumas 

melhorias para o aumento da garantia da qualidade em farmácias de manipulação (RIBEIRO; 

RAU, 2012). Foi publicada, então, a RDC n° 214/2006 (BRASIL/ANVISA, 2006), a qual foi 

revogada totalmente em outubro de 2007, com a publicação da RDC n° 67/2007, que 

regulamenta atualmente as Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e 

Oficinais para Uso Humano em Farmácias (BPMF). Esta norma “dispõe os requisitos 

mínimos exigidos para o exercício das atividades de manipulação de preparações magistrais 

e oficinais das farmácias, desde suas instalações, equipamentos e recursos humanos, 

aquisição e controle da qualidade da matéria-prima, armazenamento, avaliação 

farmacêutica da prescrição, manipulação, fracionamento, conservação, transporte, 

dispensação das preparações, além da atenção farmacêutica aos usuários ou seus 

responsáveis, visando à garantia de sua qualidade, segurança, efetividade e promoção do seu 

uso seguro e racional” (BRASIL/ANVISA, 2007). 

A farmácia é classificada conforme os seis grupos de atividades estabelecidos de 

acordo com a complexidade do processo de manipulação e das características dos insumos 
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utilizados para fins do atendimento aos critérios de BPMF. Os grupos de atividades 

desenvolvidas pela Farmácia são: Manipulação de medicamentos a partir de 

insumos/matérias-primas, inclusive de origem vegetal (GRUPO I); Manipulação de 

substâncias de baixo índice terapêutico (GRUPO II); Manipulação de antibióticos, hormônios, 

citostáticos e substâncias sujeitas a controle especial (GRUPO III); Manipulação de produtos 

estéreis (GRUPO IV); Manipulação de medicamentos homeopáticos (GRUPO V); e 

Manipulação de doses unitárias e unitarização de dose de medicamentos em serviços de saúde 

(GRUPO VI) (BRASIL/ANVISA, 2007). 

 Estão sujeitas ao disposto da RDC 67/2007 todas as farmácias que realizam qualquer 

atividade prevista neste regulamento, exceto aquelas que manipulam soluções para nutrição 

parenteral, enteral e concentrado polieletrolítico para hemodiálise. O descumprimento das 

disposições da RDC 67/2007, assim como a ocorrência de danos causados aos consumidores, 

decorrentes de desvios da qualidade na manipulação dos produtos de que trata este 

regulamento, sujeita os responsáveis às penalidades previstas na legislação sanitária vigente, 

sem prejuízo das responsabilidades criminais cabíveis (BRASIL/ANVISA, 2007). 

A RDC 67/2007 foi atualizada pela RDC n°87, publicada em 2008, a qual trata da 

prescrição de medicamentos manipulados pelo farmacêutico e traz reconsiderações sobre o 

controle de qualidade das matérias-primas de origem vegetal, o prazo para as análises e 

controle de qualidade das preparações magistrais e oficinais e o controle de qualidade do 

estoque mínimo (BRASIL/ANVISA, 2008). 

Os documentos normativos e os registros das preparações magistrais e oficinais são 

de propriedade exclusiva da farmácia e devem ser apresentados à autoridade sanitária 

competente sempre que forem solicitados (BRASIL/ANVISA, 2007). 

O farmacêutico é responsável pela supervisão da manipulação e pela aplicação das 

normas de BPMF, devendo possuir conhecimentos científicos sobre as atividades 

desenvolvidas pelo estabelecimento, previstas na RDC 67/2007 e na RDC 87/2008 

(BRASIL/ANVISA, 2007; BRASIL/ANVISA, 2008). 
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2.3 As farmácias magistrais e a Assistência Farmacêutica 

 

 A Assistência Farmacêutica compreende as atividades voltadas à promoção, proteção 

e recuperação da saúde, individual e coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial. 

Essas atividades envolvem a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e 

insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia 

da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, a 

educação permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade, visando 

assegurar o acesso aos medicamentos e o seu uso racional (BRASIL, 1998; BRASIL, 2004). 

A Lei Nº 13.021, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o exercício e a 

fiscalização das atividades farmacêuticas, mudou o conceito de farmácia no Brasil. Esta 

passou a ser compreendida como sendo uma unidade 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 (BRASIL, 2014).  

As farmácias, de acordo com a natureza de suas atividades, podem ser classificadas 

como: farmácia sem manipulação ou drogaria (estabelecimento de dispensação e comércio de 

drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais); e 

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) (BRASIL, 2014).   

A fórmula magistral permite uma adequação da fórmula para o paciente que, como 

pessoa única e individual em sua sintomatologia, nem sempre se adapta a formulações já 

estabelecidas. O farmacêutico deve garantir tecnicamente, tanto ao cliente como ao médico, a 

preparação dos produtos individualizados, assegurando que sejam manipulados com total 

qualidade e segurança. Há uma relação direta e interdependente entre médico, paciente e 

farmacêutico e a contribuição para o sucesso da terapêutica, garantindo ao médico que seus 

pacientes terão sempre um atendimento adequado ao diagnóstico (MIGUEL et al, 2002). 

Em uma farmácia magistral estão entre as atribuições do farmacêutico 

(BRASIL/ANVISA, 2007):  
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 Especificar, selecionar, inspecionar, adquirir, armazenar as matérias-primas e 

materiais de embalagem necessários ao processo de manipulação;  

 Estabelecer critérios e supervisionar o processo de aquisição, qualificando fabricantes 

e fornecedores e assegurando que a entrega dos produtos seja acompanhada de 

certificado de análise emitido pelo fabricante/fornecedor; notificar à autoridade 

sanitária quaisquer desvios de qualidade de insumos farmacêuticos, conforme 

legislação em vigor;  

 Assegurar todas as condições necessárias ao cumprimento das normas técnicas de 

manipulação, conservação, transporte, dispensação e avaliação final do produto 

manipulado;  

 Prestar assistência e atenção farmacêutica necessária aos pacientes, objetivando o uso 

correto dos produtos. 

 

2.4 O ensino de Farmácia e as farmácias-escola 

 

A formação acadêmica dos egressos de cursos da área da saúde, até o final do século 

XX, seguiu o modelo flexineriano, elaborado pelo educador norte-americano Abraham 

Flexner (1910), que visava à sistematização do exercício e ensino médico, com o objetivo de 

superar o caráter empírico das práticas em vigor (MARINI et al, 2012). 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia 

estabelecem que os graduandos de Farmácia devem possuir competências e visão holística 

como capacidade para mobilizar, integrar e operacionalizar conhecimentos para uma nova 

forma de atuar (BRASIL, 2002). Os cursos de Farmácia tiveram que adaptar seus currículos 

ao novo modelo de formação. As habilitações foram reunidas em uma matriz consolidada, 

composta por um eixo obrigatório formado por componentes curriculares das antigas 

habilitações, e por um eixo composto por disciplinas optativas, que pode ser ajustado para o 

atendimento das necessidades regionais de demandas mercadológicas ou sociais (MARINI et 

al, 2012). 

O desenvolvimento da prática de estágios curriculares é obrigatório e os mesmos 

podem ser realizados na instituição de ensino ou fora dela, em instituição credenciada, com 

orientação docente e supervisão local, devendo apresentar programação previamente definida 
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em razão do processo de formação. A carga horária mínima do estágio curricular 

supervisionado deve atingir 20% da carga horária total do curso de graduação (BRASIL, 

2002).  

A Diretoria Nacional de Avaliação da Educação Superior do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou, no dia 4 de março de 

2015, a Nota Técnica DAES/INEP nº 008/2015, em que é indicada a obrigatoriedade da 

existência de farmácias-escola nas universidades e faculdades que tenham cursos de 

Farmácia. Consequentemente, a estruturação da Farmácia Universitária se tornou requisito 

obrigatório para todos os cursos de Farmácia, sendo fundamental para a formação dos novos 

farmacêuticos. Essa reestruturação representa uma mudança muito importante nos indicadores 

de qualidade dos cursos de Farmácia. (INEP, 2015).  

É de responsabilidade dos farmacêuticos que atuam na farmácia-escola assegurar 

(CFF, 2008):  

 A qualificação acadêmica por meio do estágio curricular de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia; 

 Que os serviços prestados à população sejam de qualidade comprovada por meio de 

monitoramento e documentação;  

 Que os conhecimentos acadêmicos garantam e aperfeiçoem uma formação capaz de 

respaldar o exercício de suas atividades articulado ao contexto social;  

 Espaços para o desenvolvimento de projetos que envolvam atividades de extensão, 

pesquisa e para trabalhos de conclusão de cursos, entre outros;  

 A criação de um sistema de divulgação dos resultados de trabalhos de pesquisa, 

através da divulgação em veículos científicos e para a sociedade em geral;  

 Que sejam atendidos os parâmetros mínimos de infraestrutura, na forma da legislação 

sanitária em vigor. 
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2.5 A Farmácia Universitária da Universidade Federal Fluminense 

 

A Faculdade de Farmácia da UFF possui uma Farmácia Universitária (FAU), 

localizada em frente ao Hospital Universitário Antônio Pedro. Esta unidade possui dois 

andares onde os alunos do curso de Farmácia realizam atividades acadêmicas, de estágio e de 

extensão. No primeiro andar estão os ambientes destinados à administração da farmácia e 

Garantia da Qualidade, área de recepção e atendimento ao público, sala de dispensação de 

medicamentos, almoxarifado de medicamentos industrializados, sala de aula, sala de 

professores, sala de atendimento farmacêutico, além de copa, sanitários e depósito de material 

de limpeza. O segundo pavimento é destinado às atividades de produção de medicamentos 

magistrais e controle de qualidade. Nesse andar encontra-se o almoxarifado de matéria prima 

e material de embalagem, sala de paramentação, salas de atividades administrativas dos 

farmacêuticos preceptores, laboratório de preparações sólidas de uso oral, laboratório de 

preparações semissólidas e liquidas de uso externo, laboratório de preparações líquidas de uso 

oral, laboratório de medicamentos homeopáticos, laboratório de controle de qualidade, sala de 

lavagem e depósito de material de descarte. As instalações e atividades da FAU atendem à 

legislação sanitária determinada pelas RDC/ANVISA 67/2007 e RDC/ANVISA 87/2008, 

sendo inspecionada periodicamente pela Vigilância Sanitária da cidade de Niterói UFF, 

2016). 

A FAU teve seu regimento interno aprovado em 28 de fevereiro de 1996. Segundo 

este documento, a farmácia-escola é vinculada à Faculdade de Farmácia, podendo ser 

considerada um órgão suplementar, possuindo gestão própria. Seu principal objetivo é a 

formação de recursos humanos em farmácia, consistindo em ferramenta de aplicação do 

conhecimento teórico e de integração das atividades profissionais do futuro farmacêutico com 

as necessidades da sociedade (PIMENTA, 2010). 

As finalidades da FAU são (UFF, 2013): 

I. Servir de campo público das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

II. Prestar serviços à universidade e a terceiros com o objetivo de coadjuvarem as 

unidades de serviço na execução prática do ensino, da pesquisa e extensão; 

III. Congregar técnicas próprias que se destinem ao desenvolvimento de programas, 

documentação e treinamento; 
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IV. Constituir fonte de receita para o desenvolvimento de suas atividades através da 

manipulação e dispensação de medicamentos alopáticos, homeopáticos, fitoterápicos e 

correlatos. 

 

 O Curso de Farmácia da Universidade Federal Fluminense tem por objetivo formar o 

profissional generalista, humanista, ético, crítico e reflexivo, para desenvolver atividades 

relacionadas aos fármacos, medicamentos, às análises clínicas e toxicológicas, à produção, 

controle e análise de alimentos, com competência e compromisso social, de forma a atender à 

demanda e aos desafios exigidos pelo atual mercado de trabalho (UFF, 2016). O profissional 

egresso apresenta formação generalista, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com 

base no rigor científico e intelectual, para a tomada de decisões, comunicação, liderança, 

gestão e educação permanente, de acordo com a legislação vigente. A formação do 

Farmacêutico Generalista deverá capacitá-lo ao exercício de atividades referentes aos 

fármacos, medicamentos, correlatos, alimentos e produtos diagnósticos, considerando toda a 

cadeia produtiva e seu controle sanitário, e ainda as análises clínicas e toxicológicas, pautado 

em princípios éticos e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio, 

dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em benefício da sociedade (UFF, 

2016). 

O principal objetivo da FAU é a formação de recursos humanos em Farmácia, sendo 

ferramenta de transformação do conhecimento teórico para o conhecimento prático. Para os 

discentes do curso de Farmácia inscritos no currículo antigo, o estágio na FAU é 

extracurricular. Após a implantação do currículo novo, os estágios na FAU passaram a ser 

obrigatórios, passando a constar no Projeto Pedagógico do curso (PIMENTA, 2010).  

Em 2009 o curso de Farmácia implantou um novo currículo atendendo às 

determinações das Diretrizes Curriculares Nacionais de 2002 (BRASIL, 2002). Nesta 

proposta existe a modificação das características dos estágios supervisionados trazendo a 

prática da profissão de forma precoce durante a realização do curso. Este processo causou 

uma grande modificação na relação da FAU com o curso de Farmácia. A partir do segundo 

semestre de 2013,  a FAU passou a ser campo 03 estágios obrigatórios Estágio em Farmácia 

Comunitária II; Estágio em Farmácia Comunitária III; e Estágio em Farmácia Comunitária 

IV. 
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Em 2015 o currículo do curso de Farmácia passou pelo primeiro processo de ajustes, 

aproveitando as experiências acumuladas pela reforma curricular. Os estágios curriculares 

supervisionados que ocorrem Farmácia Universitária passaram a ter as seguintes 

denominações (UFF, 2015): 

 Estágio Supervisionado em Dispensação e Gestão Farmacêutica (antigo estágio II): 

trata-se de um estágio obrigatório de 54 h, oferecido a partir do 4º período, possuindo 

como pré-requisito a disciplina de assistência farmacêutica. Objetiva oferecer ao aluno 

a vivência da prática profissional na Farmácia Comunitária por meio da dispensação 

de medicamentos, avaliação da prescrição médica, principais habilidades necessárias 

na Atenção e Orientação Farmacêuticas. 

 Estágio Supervisionado em Cuidados Farmacêuticos: este estágio, alocado no 9º 

período do curso, tem como pré-requisito a disciplina de Farmacologia dos Sistemas 

IV. Seu objetivo é propiciar aos alunos o acompanhamento de pacientes, capacitando-

os a interagirem com o usuário de medicamentos por meio de práticas de dispensação 

de medicamentos, orientação de pacientes, atendimento farmacêutico, seguimento 

farmacoterapêutico e educação em saúde; 

 Estágio Supervisionado em Preparação de Medicamentos Magistrais: este estágio, de 

72 horas, do 9º período tem como pré-requisito a disciplina de Farmacotécnica IV e 

busca o desenvolvimento de habilidades especificas nas atividades rotineiras de 

preparo do medicamento magistral e oficinal abrangendo as atividades de controle de 

qualidade em farmácia com manipulação e possibilitando o desenvolvimento de 

habilidades referentes às Boas Práticas de Manipulação de preparação magistrais e 

oficinais em farmácias com manipulação. 

A FAU funciona como campo de estágio para mais uma área de formação do 

farmacêutico, através do Estágio Supervisionado em Práticas Homeopáticas. A experiência 

vivida pelos alunos no laboratório de homeopatia da FAU complementa a carga horária da 

disciplina de Farmacotécnica Homeopática, possibilitando que o profissional assim formado 

atenda os requisitos estabelecidos pelo CFF para assumir a responsabilidade técnica em 

farmácia e laboratórios homeopáticos (CFF, 2005) O estágio feito no Laboratório de 

Homeopatia oferece ao aluno aprofundamento em Legislação Farmacêutica e Sanitária 

referentes à organização de uma farmácia homeopática e à assistência farmacêutica em 

Homeopatia, Boas Práticas e Manipulação de Medicamentos Homeopáticos, orientação 
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farmacêutica em homeopatia abordando conteúdos de filosofia homeopática que subsidiam a 

prática da orientação farmacêutica em homeopatia, além da discussão de tópicos de 

farmacotécnica homeopática que subsidiam a prática da orientação farmacêutica em 

Homeopatia (UFF, 2015).  

 

2.6 Os processos de uma organização 

 

Processos organizacionais são atividades coordenadas e integradas para um fim 

produtivo específico, ao final do qual serão gerados produtos e/ou serviços e/ou informações.  

Os processos de uma organização envolvem pessoas, procedimentos, recursos e tecnologia e 

são resultados dos sistemas em ação, representados por fluxos de atividades ou eventos. 

(OLIVEIRA, 2006). 

Rotondaro (2005) propôs as seguintes definições de processo:  

 Sequência de atividades organizadas que transformam as entradas dos fornecedores 

em saídas para os clientes, com um valor agregado gerado pela unidade.  

 Conjunto de causas que geram um ou mais efeitos. 

 Atividade repetitiva ou uma série de atividades que transformam um conjunto definido 

de entradas em saídas mensuráveis, o qual a empresa tem a necessidade de gerenciar e 

medir sua execução. 

Administrar produção significa gerenciar processos. Cada operação é feita de vários 

processos que podem ser chamados “unidades” ou “departamentos”, que constituem versões 

menores da operação maior a que pertencem. Qualquer operação é constituída por uma 

coleção de processos interconectados e, como tais, são eles os “blocos fundamentais” de todas 

as operações (SLACK et al , 2009).  

A ideia de processo como um fluxo de trabalho – com inputs e outputs claramente 

definidos e tarefas discretas que seguem uma sequência e que dependem umas das outras 

numa sucessão clara – vem da tradição da engenharia (que também deu origem à ideia de 

reengenharia). Nessa visão, os processos também têm início e final bem determinados 

(GONÇALVES, 2000). A Figura 1 ilustra os processos de transformação de inputs em 

outputs de um sistema de produção (SLACK et al, 2009).  
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 Figura 1: O processo “input – transformação – output”. Fonte: Slack et al (2009), p.9. 

 

O primeiro passo para a identificação de processos é procurar descobrir a atividade 

principal da empresa. Depois, devem-se levantar as atividades-chave necessárias para 

administrar e operar a organização, também conhecidas como “processos críticos”. Estes são 

os mais importantes, merecem mais atenção e precisam ser documentados. São exemplos de 

processos críticos: atender clientes; gerar pedidos; atender pedidos e desenvolver um produto 

ou serviço (OLIVEIRA, 2006). 

Mensurar o desempenho da organização com base nesses elementos permite que 

sejam estabelecidas as principais variáveis associadas ao cumprimento dos seus objetivos, 

quantos e quais insumos são requeridos, quais ações são executadas, quantos e quais 

produtos/serviços são entregues e quais os impactos finais alcançados. A Figura 2 apresenta 

tal concepção no âmbito da proposta para o serviço público brasileiro (BRASIL, 2009).  
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Figura 2: Elementos da cadeia de valor e suas contribuições. Fonte: Brasil (2009), p.18.  

 

Os processos organizacionais podem ser classificados em três categorias (BRASIL, 

2005): 

1. Processos finalísticos: São ligados à essência do funcionamento da organização. São 

aqueles que caracterizam a atuação da organização e recebem apoio de outros 

processos internos, gerando o produto/serviço para o cliente externo. Os processos 

organizacionais enquadrados nesta categoria estão diretamente relacionados ao 

objetivo maior da empresa. Os seus produtos e serviços se caracterizam por terem 

como clientes principalmente elementos pertinentes ao ecossistema da organização. 

Em um Órgão Público, um típico processo finalístico poderia ser o de Prestação de 

Serviços ao Cidadão.  

2. Processos de apoio: São aqueles que geralmente produzem resultados imperceptíveis 

ao cliente externo, mas são essenciais para a gestão efetiva do negócio. Esses 

processos centralizados na organização viabilizam o funcionamento coordenado dos 

vários subsistemas da organização em busca do melhor desempenho, garantindo o 
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suporte adequado aos processos de negócio. Estão diretamente relacionados à gestão 

dos recursos necessários ao desenvolvimento de todos os processos da instituição. Os 

seus produtos e serviços se caracterizam por terem como clientes principalmente 

elementos pertinentes ao próprio sistema (ambiente) da organização. Constituem 

exemplos de processos de apoio a contratação de pessoas e a aquisição de bens e 

materiais. 

3. Processos gerenciais: São processos de informação e decisão. Focalizados na atuação 

dos gerentes e suas relações, incluem as ações de medição e ajuste do desempenho 

organizacional. Os processos organizacionais enquadrados nesta categoria estão 

diretamente relacionados à formulação de políticas e diretrizes para o estabelecimento 

e consecução de metas, bem como ao estabelecimento de métricas (indicadores de 

desempenho) e formas de avaliação dos resultados alcançados interna e externamente 

à organização. Os seus produtos e serviços se caracterizam por terem como clientes 

principalmente elementos pertinentes ao próprio sistema (ambiente) da organização. 

São exemplos de processos gerenciais o planejamento estratégico, a gestão por 

processos e a gestão do conhecimento. 

 Há uma hierarquia de processos, em que são adotadas as seguintes definições 

(BRASIL, 2007): 

 Macroprocessos: compreendem grandes conjuntos de atividades pelos quais a 

organização cumpre a sua missão, gerando valor. Correspondem às funções da 

organização que devem estar alinhadas aos objetivos de suas unidades 

organizacionais. 

 Processos: Cada macroprocesso engloba vários processos, por meio dos quais são 

viabilizados os resultados pretendidos pela organização. Tais processos têm início e 

fim bem determinados, numa sucessão clara e lógica de ações interdependentes que 

geram resultados. 

 Subprocessos: Constituem-se em um nível maior de detalhamento dos processos, que 

demonstra os fluxos de trabalho e atividades sequenciais interdependentes, necessárias 

e suficientes para a execução de cada processo da organização. 

 Atividade: é a ação executada que tem por finalidade dar suporte aos objetivos da 

organização. Cruz (2004) definiu atividade como sendo o conjunto de procedimentos 

que devem ser executadas para produzir um determinado resultado. É através da 
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realização de cada atividade que o processo se completa e produz um bem ou serviço. 

Ainda de acordo com este autor, todo processo é composto de várias atividades que, 

embora sejam igualmente importantes, têm papéis e responsabilidades diferenciados 

dentro do processo.  

 Tarefa: Conjunto de trabalhos a serem executados, envolvendo rotina, dificuldades, 

espaço ou prazo determinado; nível imediatamente inferior a uma atividade. Elemento 

individual e/ou subconjunto de uma atividade (CNMP, 2013). 

A Figura 3 ilustra a hierarquia de processos. 

 

Figura 3: Hierarquia de processos. Fonte: CNMP (2013), p.15. 

 

A gestão de processos é um enfoque administrativo aplicado por uma organização 

que busca a otimização e melhoria da cadeia de seus processos, desenvolvida para atender 

necessidades e expectativas das partes interessadas, assegurando o melhor desempenho 

possível do sistema integrado a partir da mínima utilização de recursos e do máximo índice de 

acerto. O processo sempre começa e termina com o cliente, é ele que aciona o início do 

processo ao expressar suas necessidades e, no final, é exatamente para ele que os resultados 

do processo retornam (ROCZANSKI, 2009). 

Os processos, enquanto conjuntos de atividades a serem desempenhadas, existem nas 

organizações independentemente de serem geridos como tais ou não. Ou seja, a gestão e 

melhoria de processos é apenas uma forma de analisar o trabalho realizado nas várias 

unidades organizacionais e estruturá-lo de maneira a otimizar a utilização de recursos, evitar 
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retrabalhos e agregar mais valor às entregas produzidas. É conferir aos processos caráter mais 

racional e analisar a organização de maneira mais sistêmica (MINAS GERAIS, 2011). 

As organizações modernas necessitam sempre buscar vantagens competitivas e se 

ater às inovações para sobreviverem e crescerem em um mercado cada vez mais competitivo e 

exigente. E, também, para as instituições públicas, são cada vez maiores as exigências da 

sociedade por produtos e serviços de qualidade, assim como há a necessidade constante de 

redução de custos, dadas as restrições orçamentárias muitas vezes presentes e as inúmeras 

áreas de atuação e demandas destinadas ao setor público (MINAS GERAIS, 2011). 

Segundo Silva (2014), os processos são necessários para o melhor funcionamento 

administrativo de uma instituição, seja essa privada ou pública. Atualmente, muitas 

organizações têm utilizado a metodologia de estudo e mapeamento de processos como forma 

de melhoria de gestão, pois, através desta, é possível desenhar os fluxos dos processos de 

trabalho, obter uma boa visualização de seu funcionamento, colocá-los em prática, monitorá-

los e controlá-los com o propósito de alcançar as metas da organização (SILVA, 2014). 

 

2.6.1 GESTÃO POR PROCESSOS 

 

A Gestão por Processos é um novo paradigma de valor que requer uma mudança no 

estilo de liderança e no compartilhamento de conhecimento e informações, criando 

naturalmente um ambiente de mudanças (MONTICELLI et al, 2012). Ela pode ser entendida 

como o enfoque administrativo aplicado por uma Organização que busca a otimização e 

melhoria da cadeia de processos, desenvolvida para atender necessidades e expectativas das 

partes interessadas, assegurando o melhor desempenho possível do sistema integrado a partir 

da mínima utilização de recursos e do máximo índice de acerto (UNICAMP, 2003). 

Na abordagem proposta pela Gestão por Processos, as estruturas organizacionais são 

efetivamente analisadas nos seus inter-relacionamentos e interdependências, permitindo que o 

processo de negócio seja gerenciado de maneira integrada, envolvendo as diversas funções de 

várias áreas como partes de um sistema único (MONTICELLI et al, 2012).  

A cadeia produtiva é assim vista ao longo de seu sequenciamento, podendo-se atuar 

em cada atividade ou etapa, compreendendo-se o impacto que qualquer intervenção pode 

causar no sistema como um todo (MONTICELLI et al, 2012).  
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 Para gerir a Organização com base na Gestão por Processos, é necessário investigar, 

entre outras, as seguintes variáveis (OLIVEIRA, 2006):  

 Para que a Organização existe;  

 Quais são os processos críticos de negócio, ou seja, aqueles que mais impactam os 

negócios e afetam os clientes;  

 Quais os recursos necessários para gerar os produtos que os clientes desejam adquirir;  

 O que de essencial a Organização oferece para os clientes;  

 Como gerenciar o fluxo de informação, trabalho ou atividades e produtos, visando 

satisfazer os clientes. 

A Governança é uma ferramenta que auxilia a gestão na busca da melhoria da 

performance organizacional, auxiliando no estabelecimento de papéis e responsabilidades, 

garantindo a coordenação das iniciativas de melhoria de processos, promovendo a evolução 

do aprendizado de processos na organização e possibilitando, dessa forma, o alinhamento 

entre a estratégia e a execução (FERREIRA et al, 2014). 

 

2.6.2 MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

A modelagem de processos apresenta as seguintes finalidades básicas: representação, 

análise e melhoria, de forma que o trabalho é realizado horizontalmente, orientado para 

produtos, clientes e mercados (SANTOS et al, 2002). 

Através do mapeamento e do aperfeiçoamento dos processos busca-se: o aumento da 

competitividade; maior entendimento dos procedimentos; maior rapidez nas soluções; e 

incremento dos resultados. O mapeamento de processos de uma organização sugere dois 

momentos distintos (NUNES, 2014): 

 Diagnóstico: uma “fotografia” da situação atual; 

 Situação proposta: o futuro desejado a partir das melhorias identificadas no 

mapeamento inicial e sugeridas pelos envolvidos. 

 Essa fase compreende o levantamento de informações sobre os processos, o desenho 

dos fluxogramas, que seria o mapeamento propriamente dito, e a definição dos indicadores. O 
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desenho do fluxo permite o devido conhecimento das atividades englobadas pelo processo 

com suas devidas interações (NUNES, 2014). 

Após o desenho do processo, portanto, será necessário realizar a medição dos atuais 

resultados alcançados pela área. Devem-se buscar indicadores que poderão demonstrar a 

eficácia e a eficiência dos processos. São exemplos de indicadores para medição: “tempo 

médio de atendimento”, “percentual de falhas/êxitos”, “executado em relação ao planejado”, 

“percentual de atendimentos dentro do prazo”, “índice de satisfação”, “índice de 

rotatividade”, “tempo médio de aquisição”, entre outros (CNMP, 2013). 

Essa medição inicial irá possibilitar que, ao final dos trabalhos, novas medições 

sejam realizadas a fim de se demonstrar como as melhorias nos processos organizacionais 

podem influenciar positivamente nos resultados da área (CNMP, 2013). 

Em muitos casos, com uma simples análise do fluxograma do processo, inicialmente 

mapeado, já é possível identificar uma série de melhorias a serem implementadas (CNMP, 

2013). O redesenho é a consolidação das melhorias realizadas por meio da racionalização dos 

fluxos de trabalho. Nesse momento, também, são definidos os pontos de controle, visto que 

foram definidos indicadores de desempenho. O redesenho busca (CNMP, 2013): 

 Eliminar burocracia; 

 Eliminar duplicidade ou ambiguidade; 

 Assegurar agregação de valor; 

 Simplificar; 

 Reduzir tempo de ciclo; 

 Reduzir possibilidade de erro; 

 Eliminar retrabalho; 

 Simplificar linguagem utilizada; 

 Uniformizar. 

Após a aprovação do processo redesenhado, deve-se divulgar amplamente o novo 

funcionamento, tornando possível a execução das atividades como acordado. Após 

treinamento, os participantes devem estar aptos a aplicar na prática diária os conhecimentos 
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adquiridos e a analisar criticamente o desempenho do processo, de forma que possibilite a sua 

melhoria contínua (CNMP, 2013). 

Todas as melhorias identificadas para o processo deverão ser colocadas em prática e 

a partir desse momento. Essa etapa é sempre crítica, pois implica a mudança de paradigmas, 

por vezes muito arraigados. O gestor da área é um dos atores principais nessa fase, 

imprescindível na conscientização e obtenção de engajamento da equipe no processo de 

mudança (CNMP, 2013). 

Ao implementar a nova rotina, geralmente surge a necessidade de um maior 

detalhamento da forma de execução. Para isso são utilizados os procedimentos e instruções de 

trabalho.  Os procedimentos devem conter toda a sistemática de trabalho estabelecida, de 

forma que possibilite aos usuários a compreensão acerca do que deve ser feito e de como 

fazê-lo. O controle, a avaliação e as correções de rumo fecham o ciclo do gerenciamento de 

processos, sendo etapas vitais para a implantação eficaz de novas rotinas (CNMP, 2013). 

Essa etapa deve ser executada pelas áreas que são objeto da implantação das novas 

rotinas e acompanhada pela área de gestão de processos. Portanto, é essencial que no 

treinamento os envolvidos sejam preparados para o controle da execução dos processos 

implantados e orientados a repassar essas informações à área de gestão de processos, dentro 

de um padrão e periodicidade pré-estabelecidos. Uma ferramenta crucial para o 

monitoramento do desempenho dos processos é a medição por meio de indicador, porém, 

medidas em excesso, sem um objetivo ou parâmetros, não implicam bom gerenciamento do 

processo (CNMP, 2013). 

A divulgação de melhorias e ganhos cria reforço para o desempenho positivo dos 

processos e fortalece a importância da gestão de processos. Essa divulgação é fonte para um 

processo de mudança cultural da gestão, pois as pessoas passam a assimilar como valor 

institucional a busca da melhoria contínua. Ela também fomenta a discussão e geração de 

novas ideias para a otimização das rotinas de trabalho (CNMP, 2013). 

A reavaliação da rotina corresponde à ação corretiva, a qual contempla providências 

que serão adotadas para eliminar os desvios detectados no controle e avaliação dos processos. 

Vale ressaltar que a ação corretiva também pode ser instrumento para reforçar os aspectos 

positivos que foram apurados. A especificação das melhorias não pode ser rígida, porque as 

organizações estão inseridas em um ambiente dinâmico e são afetadas por ele (CNMP, 2013). 
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Portanto, a ação corretiva deve ser implementada de forma ágil, de modo a 

reconduzir o processo ao estado desejado, para que o desvio não se estabeleça como rotina. 

Ainda é necessário definir uma periodicidade para as revisões dos processos, focalizando em 

pontos críticos, de modo a evitar perda de tempo e custos altos (CNMP, 2013). 

Esse novo processo deverá ser validado pelas pessoas que possuem o nível de 

autoridade apropriado, sendo preferível o envolvimento de todos os seus gestores e 

executores. Essa validação tem o objetivo de homologar toda a análise realizada pelo grupo de 

trabalho, principalmente no que se refere às melhorias sugeridas para o processo (CNMP, 

2013). 

A padronização visa reduzir a variabilidade dos processos e aumentar a 

previsibilidade dos produtos/serviços, mediante a fixação de critérios objetivos para balizar a 

forma de fazer, de medir e de prover os registros dos resultados dos processos (evidências) e, 

finalmente, auditá-los (CNMP, 2013).  

 

2.7 O processo de produção de medicamentos magistrais de uso externo na farmácia-

escola da Universidade Federal Fluminense (FAU) 

 

 A FAU está licenciada para executar a manipulação de medicamentos a partir de 

insumos/matérias-primas inclusive de origem vegetal, sendo, portanto, caracterizada por 

realizar atividades do GRUPO I, de acordo com a RDC 67/2007.  

A farmácia é responsável pela qualidade das preparações magistrais e oficinais que 

manipula, conserva, dispensa e transporta, devendo assegurar a qualidade físico-química e 

microbiológica (quando aplicável) de todos os produtos antes da sua dispensação. É 

indispensável o acompanhamento e o controle de todo o processo de manipulação, de modo a 

garantir ao paciente um produto com qualidade, seguro e eficaz (BRASIL/ANVISA, 2007). 

A farmácia deve ter um organograma que comprove a existência de uma estrutura 

organizacional e de pessoal suficiente para garantir que o produto por ela preparado esteja de 

acordo com os requisitos das Boas Práticas de Manipulação em Farmácias (BPMF) 

(BRASIL/ANVISA, 2007). 
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O Laboratório de Semissólidos está inserido na Seção de Alopatia do Setor de 

Manipulação, sendo subordinado diretamente à Coordenação Técnica, conforme 

representação da Figura 4.  

 

Figura 4: Organograma da Farmácia Universitária. Fonte: UFF, 2013.  

O Laboratório de Semissólidos ocupa uma área do setor de produção, com área 

aproximada de 21 m
2
. Os equipamentos estão instalados e localizados de forma a facilitar a 

manutenção, e mantidos de forma adequada às suas operações, atendendo ao disposto nas 

BPMF (BRASIL/ANVISA, 2007). Este laboratório possui três bancadas laterais estando na 

primeira com os misturadores mecânicos, placas aquecedoras e uma pia de lavagem de 

utensílios, uma bancada com 05 balanças com capacidade/sensibilidade compatíveis com as 

quantidades a serem pesadas, designada como área de pesagem, e a última usada para 

atividades de conferência e atividades administrativas. Na parede oposta à bancada de 

pesagem localiza-se a área de armazenagem de matérias primas, bases galênicas, estoque de 

embalagens prontas para uso e vidrarias e utensílios para manipulação dos produtos. Na área 

central do laboratório está uma bancada dupla designada como bancada de manipulação com 

capacidade de comportar 04 manipuladores. 
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O Laboratório de Semissólidos tem capacidade máxima de comportar atividade de 06 

manipuladores e 01 farmacêutico na atividade de conferência de produtos. O setor de 

manipulação da FAU recebe, até o ano de 2015, cerca de 25 alunos a cada semestre para o 

estágio curricular nesta área. Este laboratório oferece 05 vagas de bolsistas por semestre.  

O sistema de produção de medicamentos manipulados conta com a contribuição de 

alunos do curso de Farmácia da UFF, que compreendem os alunos estagiários e os bolsistas 

(PIMENTA, 2010). Os bolsistas são os alunos que exercem atividade remunerada e podem 

permanecer por até dois anos na Instituição. Eles são treinados pelos farmacêuticos para atuar 

tanto na produção como na orientação aos estagiários. Seus horários são organizados de 

acordo com as atividades curriculares e, portanto, necessitam de remanejamento a cada início 

de semestre. Os estagiários, por sua vez, são os alunos que ingressam na FAU através das 

disciplinas de estágio curricular obrigatório, iniciando o aprendizado nos setores de 

Atendimento ao Público e de Dispensação e, posteriormente, seguem para a prática nos 

Laboratórios de Sólidos, Semissólidos, Soluções Orais e de Controle de Qualidade. Cada 

turma de estagiário frequenta o laboratório em períodos de quatro horas, um dia na semana 

durante todo o período letivo. A eficácia no aprendizado dos estagiários e sua capacidade de 

colaboração no processo produtivo do Laboratório de Semissólidos estão diretamente 

relacionadas ao comprometimento e assiduidade dos mesmos.  

A supervisão de todas as atividades desenvolvidas no Laboratório de Semissólidos é 

realizada por dois farmacêuticos. Também são colaboradores do setor em estudo um técnico 

de laboratório e um assistente de laboratório, que fornecem suporte às atividades, mantendo a 

organização do setor e colaborando na higienização de embalagens, utensílios e 

equipamentos. 

As áreas e instalações são adequadas ao desenvolvimento das operações necessárias 

ao preparo dos medicamentos que a FAU possui licença para manipular, dispondo de todos os 

equipamentos e materiais de forma organizada e racional e são adotados procedimentos para 

evitar os riscos de contaminação, garantindo a sequência das operações (BRASIL/ANVISA, 

2007). 

O Laboratório de Semissólidos dispõe de equipamentos, utensílios e vidraria em 

quantidade suficiente para atender à demanda da FAU, havendo sempre material limpo, 

desinfetado ou esterilizado para a execução dos procedimentos, conforme prevê a legislação 

vigente (BRASIL/ANVISA, 2007). É assegurado que todos os funcionários e alunos 
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envolvidos na manipulação estejam adequadamente paramentados, utilizando equipamentos 

de proteção individual (EPIs), para assegurar a sua proteção e a do produto contra 

contaminação, devendo ser feita a colocação e troca dos EPIs sempre que necessária 

(BRASIL/ANVISA, 2007). 

A verificação dos equipamentos é realizada pelos alunos, treinados pelo 

farmacêutico, antes do início das atividades diárias, empregando procedimentos escritos e 

padrões de referência (BRASIL/ANVISA, 2007). 

Todos os equipamentos são submetidos à manutenção preventiva, regularmente, por 

uma empresa terceirizada que, quando identificada a necessidade, também se encarrega de 

proceder a manutenção corretiva (BRASIL/ANVISA, 2007). Todos os sistemas de 

climatização de ambientes são higienizados periodicamente e todos os registros são mantidos, 

em cumprimento à legislação vigente (BRASIL/ANVISA, 2007). 

O processo de produção na FAU se inicia após a solicitação de determinado 

medicamento pelo cliente, sendo denominado “sistema de produção por encomenda” 

(CHIAVENATO, 2008). Cada processo da cadeia produtiva é voltado para o atendimento das 

necessidades específicas dos clientes (TUBINO, 2007). 

A implantação de uma gestão da qualidade eficaz é estratégica para a sobrevivência 

do segmento magistral no mercado (SILVA et al, 2008). Os fatores que podem gerar erros 

devem ser avaliados e controlados através de sistemas de processos padronizados e seguros, 

que garantam a qualidade e a eficácia do medicamento. É fundamental que o farmacêutico 

conheça e possa comprovar, através de rastreabilidade, a segurança do procedimento utilizado 

(SILVA, 2007).  

 

2.8 Planejamento e controle da produção  

 

A produção envolve um conjunto de recursos de inputs (entradas) usado para 

transformar algo ou para ser transformado em outputs (saídas) de bens e serviços. As 

operações diferem entre si pela natureza de seus inputs e outputs específicos. Um conjunto de 

inputs para qualquer processo produtivo são os recursos transformados, ou seja, constituem 

recursos que são tratados, transformados ou convertidos de alguma forma. São, geralmente, 

um composto de materiais, informações e consumidores. Há também um conjunto de inputs 
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que agrupa os recursos de transformação, que compreendem aqueles que agem sobre os 

recursos transformados, tais como instalações e os funcionários que operam, mantêm, 

planejam e administram a produção (SLACK et al, 2009). 

Em relação aos outputs, Slack e colaboradores (2009) afirmam que algumas 

operações produzem apenas produtos “puros” (que são outputs exclusivamente tangíveis), 

outras produzem apenas serviços “puros” (que são outputs exclusivamente intangíveis). 

Entretanto, a maioria das operações produz tanto produtos como serviços, ou seja, outputs que 

são uma combinação de tangível e intangível.  

O sistema de produção de uma organização consiste em um conjunto de partes inter-

relacionadas que existem para atingir um determinado objetivo (CHIAVENATO, 2008). Para 

isso, ele precisa ser pensado em termos de prazos, em que planos são feitos e ações são 

disparadas com base nesses planos para que os eventos planejados pelas empresas venham a 

ser tornar realidade (TUBINO, 2007).  

Segundo Slack et al (2009), a administração da produção é a atividade de gerenciar 

recursos destinados à produção e disponibilização de bens e serviços. A função de produção é 

central para a organização porque produz os bens e serviços que são a razão de sua existência. 

Todas as operações produzem produtos e serviços através da transformação de entradas em 

saídas, o que é chamado de processo de transformação (SLACK et al, 2009). 

As atividades de Planejamento e Controle da Produção (PCP) envolvem uma série de 

decisões com o objetivo de definir o que, quanto e quando produzir, comprar e entregar, além 

de quem e/ou onde e/ou como produzir. O Planejamento da Produção se ocupa com decisões 

agregadas em um universo de médio prazo (em geral entre 3 e 18 meses). Já o Controle da 

Produção é responsável por regular (planejar, coordenar, dirigir e controlar), no curto prazo 

(geralmente até 3 meses), o fluxo de materiais em um sistema de produção por meio de 

informações e decisões para execução (FERNANDES; GODINHO FILHO, 2010).  

No longo prazo, no nível estratégico, os sistemas produtivos precisam montar um 

Plano de Produção, de forma a visualizar com que capacidade de produção o sistema deverá 

trabalhar para atender a seus clientes. Em médio prazo, o Plano-Mestre de Produção buscará 

táticas para operar de forma mais eficiente este sistema montado, planejando o uso desta 

capacidade instalada para atender às previsões de vendas de médio prazo e/ou os pedidos em 

carteira já negociados com os clientes. Em curto prazo, o sistema produtivo irá executar a 

Programação da Produção para produzir os bens e/ou serviços e entregá-los aos clientes. É 
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chamado de operacional, porque neste nível só resta operar o sistema dentro de uma tática 

montada (TUBINO, 2007). 

Na FAU o planejamento da produção é diário, baseado no volume de encomendas. A 

partir da avaliação das prescrições o farmacêutico faz o levantamento das formas 

farmacêuticas que serão produzidas e quais bases galênicas serão necessárias para atender aos 

pedidos dos clientes.  A prioridade de execução das ordens de manipulação é feita de acordo 

com os prazos de entrega dos medicamentos.  

É fundamental que o farmacêutico adote as medidas necessárias para manter sempre 

em estoque os componentes das formulações mais vendidas: selecionando os insumos 

conforme a demanda; programando as quantidades necessárias a serem adquiridas, de modo a 

evitar o desperdício de matérias-primas e gastos desnecessários com o descarte; estabelecendo 

critérios e supervisionando os processos de aquisição, qualificando fabricantes e fornecedores 

e assegurando que a entrega dos produtos seja acompanhada de certificado de análise emitido 

pelo fabricante/fornecedor; armazenando adequadamente as matérias-primas e materiais de 

embalagem necessários ao processo de manipulação (BRASIL/ANVISA, 2007). 

A farmácia deve realizar o controle de estoque das matérias-primas registrando as 

entradas e saídas de cada uma delas (BRASIL/ANVISA, 2007). Na FAU os farmacêuticos do 

setor de manipulação fazem o levantamento de estoque periodicamente e o consumo médio 

mensal é a ferramenta norteadora para a programação das quantidades de matérias-primas a 

serem adquiridas. As quantidades solicitadas devem ser suficientes para atender as receitas 

durante dois meses. Contudo, o consumo médio mensal pode não ser eficiente, 

principalmente, em caso de longos períodos de falta de determinada matéria-prima, sendo 

necessária a associação de ferramentas como o consumo histórico e o estoque de segurança. O 

estabelecimento de critérios, tais como as especificações técnicas de todas as matérias-primas 

e dos materiais de embalagem a serem utilizados na manipulação, bem como o processo de 

aquisição propriamente dito são atribuições da Direção da FAU. 

A tarefa do controle e monitoramento da produção é verificar se tudo está sendo feito 

em conformidade com o que foi planejado e organizado, para identificar possíveis erros ou 

desvios que devam ser corrigidos e evitar sua repetição. Pode ser realizado o 

acompanhamento e monitoramento dos seguintes aspectos críticos: previsão de vendas e suas 

possíveis variações; planejamento da capacidade de produção; plano de produção; lista de 

materiais que compõem os produtos/serviços; planejamento das necessidades de materiais; 
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compras; almoxarifado e estoque de matérias-primas; estoque de semielaborados ou materiais 

em vias; programação da produção (aprazamento, roteiro, emissão de ordens e liberação da 

produção); e depósito de produtos acabados (CHIAVENATO, 2005 e 2008). 

A Garantia da Qualidade tem como objetivo assegurar que os produtos e serviços 

estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos. Para assegurar a qualidade das fórmulas 

manipuladas, a farmácia deve possuir um Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ) que 

incorpore as Boas Práticas de Manipulação em Farmácias (BPMF), totalmente documentado e 

monitorado (BRASIL/ANVISA, 2007).  

O Sistema de Garantia da Qualidade para a manipulação de fórmulas deve assegurar 

que: as operações de manipulação sejam claramente especificadas por escrito e que as 

exigências de BPMF sejam cumpridas; a aceitação de demanda de manipulações seja 

compatível com a capacidade instalada da farmácia; os controles necessários para avaliar as 

matérias-primas sejam realizados de acordo com procedimentos escritos e devidamente 

registrados; os equipamentos sejam calibrados, com documentação comprobatória; sejam 

elaborados procedimentos escritos relativos a todas as operações de manipulação, controle de 

qualidade e demais operações relacionadas ao cumprimento das BPMF; a preparação seja 

corretamente manipulada, segundo procedimentos apropriados; a preparação seja manipulada 

e conservada de forma que a qualidade da mesma seja mantida; todos os procedimentos 

escritos sejam cumpridos; sejam realizadas auditorias internas de modo a assegurar um 

processo de melhoria contínua; exista um programa de treinamento inicial e contínuo; exista a 

proibição de uso de cosméticos, joias e acessórios para o pessoal nas salas de pesagem e 

manipulação; a padronização dos excipientes das formulações seja embasada em critérios 

técnico-científicos; exista um sistema controlado, informatizado ou não, para arquivamento 

dos documentos exigidos para substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; sejam 

estabelecidos prazos de validade, assim como as instruções de uso e de armazenamento das 

fórmulas manipuladas (BRASIL/ANVISA, 2007).  

 A Figura 5 apresenta os principais tipos de controle da produção: 
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Figura 5: Tipos de controle da produção. Adaptado de Chiavenato (2008). 

 

Cada empresa, dependendo do tipo de sistema produtivo que estiver empregando, 

terá sua lista de medidas de desempenho. Apesar de todas as dimensões da qualidade de um 

programa de produção serem importantes, as empresas que trabalham sob regime de 

encomenda darão prioridade aos itens de controle associados à entrega (TUBINO, 2007). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho tem como objetivo principal analisar o processo de manipulação de 

medicamentos de uso externo no Laboratório de Semissólidos, campo de prática para os 

discentes do curso de Farmácia inscritos na disciplina de Estágio Supervisionado em 

Preparação de Medicamentos Magistrais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Mapear o processo de produção de medicamentos manipulados no Laboratório de 

Semissólidos; 

 Estudar a produção de fórmulas manipuladas pelo Laboratório de Semissólidos, 

levantando as características dos produtos encomendados por clientes externos e 

internos da UFF no intuito de colaborar com o planejamento de uma expansão de 

atendimento ao público;  

 Identificar os principais pontos críticos que interferem na efetividade do sistema de 

produção em estudo levando-se em conta a participação do aluno de graduação como 

aprendiz e do farmacêutico como preceptor de estágio. 

 

 

 

 



46 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

Este trabalho, que é de natureza descritiva, teve como objeto de pesquisa o sistema 

de produção de medicamentos magistrais em uma farmácia-escola em plena atividade. O 

ambiente empírico é o Laboratório de Semissólidos da Farmácia Universitária da 

Universidade Federal Fluminense, local onde a autora exerce suas atividades. O período de 

observação foi de Julho de 2014 a Junho de 2015 e foram examinados os processos referentes 

à preparação de medicamentos na forma de semissólidos e líquidos de uso externo e as 

atividades executadas por alunos do curso de graduação em Farmácia da UFF durante os 

estágios obrigatórios na FAU.  

 

1. Mapeamento dos processos 

A primeira etapa do trabalho descreve o processo de produção de medicamentos no 

Laboratório de Semissólidos da FAU. O processo produtivo compreende as etapas que vão 

desde o recebimento da ordem de manipulação pelo setor até o retorno da mesma 

acompanhada pelo produto acabado ao Setor de Dispensação.  

Para o levantamento das informações a técnica utilizada foi de observação direta, 

pois se trata de um método de documentar detalhes do processo atual, sendo eficaz na 

identificação de variações e desvios que ocorrem no dia a dia do trabalho (ABPMP, 2013). A 

observação direta empregada pode ser classificada como (MARCONI; LAKATOS, 2003): 

 Participante, pois consiste na participação real da pesquisadora nas atividades que está 

estudando; 

 Natural, visto que a observadora pertence à mesma comunidade ou grupo que 

investiga, por se tratar da farmacêutica responsável pelas atividades executadas pelos 

alunos no setor e atua na orientação e supervisão de todos os processos executados; 

 Assistemática, também denominada não estruturada ou espontânea, pois foram 

observados fatos da realidade de um laboratório na execução de sua rotina, sem a 

utilização de meios técnicos especiais ou a realização de perguntas diretas; 

 Individual, pois foi realizada por uma única pesquisadora.  
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A observação da rotina resultou na representação gráfica dos processos e 

subprocessos realizados para o cumprimento das Boas Práticas de Manipulação em Farmácias 

através de fluxogramas, que são diagramas cuja função é favorecer o entendimento sobre os 

processos envolvidos na produção de medicamentos no Laboratório de Semissólidos, além de 

auxiliar na compreensão de suas variáveis (pessoas, processos, sistemas) e eventos que podem 

interferir nos seus resultados (CNMP, 2013).  

Para a elaboração dos fluxogramas foi adotada a seguinte simbologia (ABPMP, 

2013): 

 Os símbolos de início e fim estão representados por retângulos arredondados contendo 

uma frase que indicam o começo ou o término de um processo; 

 As setas provenientes de um símbolo e terminando em outro, indicam que o controle 

passa de uma etapa para a próxima; 

 Os passos de processamento estão representados por retângulos; 

 As condições ou decisões estão representadas como losangos, os quais possuem duas 

setas saindo, uma corresponde a “sim” e uma corresponde a “não”. 

 A observação e representação gráfica dos processos-chave e subprocessos foram 

acompanhadas de uma análise de conformidade legal, que corresponde ao conjunto de 

atividades utilizadas para gerenciar a cadeia normativa aplicável ao contexto da organização e 

seus processos de negócio (ABPMP, 2013). A análise dos processos também foi baseada nas 

necessidades de aprendizado dos discentes do curso de farmácia, levando-se em conta os 

requisitos básicos para a formação do farmacêutico e as diretrizes apontadas pelas ementas 

das disciplinas de estágio. O ambiente em questão era, na ocasião, campo de prática do 

Estágio Supervisionado em Preparação de Medicamentos Magistrais, obrigatório do currículo 

do aluno de graduação em farmácia da UFF.  

2. Identificação dos pontos críticos que afetam o processo produtivo no Laboratório de 

Semissólidos 

Foi realizada uma pesquisa documental retrospectiva em fontes primárias analisando-

se as ordens de manipulação executadas no período compreendido entre Julho de 2014 e 

Junho de 2015. A técnica de amostragem adotada foi do tipo não probabilística intencional 

por julgamento, em que o pesquisador utiliza critérios da experiência profissional para 

selecionar os membros da população que são boas fontes de informação precisa. O tamanho 
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da amostra foi determinado por saturação empírica, visando à captação daquilo que 

caracteriza o grupo. A saturação designa o momento em que o acréscimo de dados e 

informações em uma pesquisa não altera a compreensão do fenômeno estudado. É um critério 

que permite estabelecer a validade de um conjunto de observações  (MARCONI; LAKATOS, 

2003; FONTANELLA et al, 2008; FONTANELLA et al, 2011). 

Para a identificação dos pontos críticos foram avaliadas as etapas dos fluxogramas 

que poderiam sofrer maior interferência por parte dos preceptores/farmacêuticos para a 

prevenção de erros quer de manipulação quer de aprendizado pelos alunos. Foram escolhidos 

os erros que poderiam ser contabilizados através da análise dos documentos que compõem a 

ordem de manipulação, selecionando-se os itens a serem averiguados quanto à ausência de 

informação, rasuras e observações de correção. Foram investigados os campos apontados no 

Quadro 1 para todos os documentos analisados.  
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Quadro 1: Relação dos itens avaliados nas ordens de manipulação para contabilizar os erros durante a análise 

documental. 

Documento analisado Erros investigados 

Requisição/orçamento 

 Indicação da forma farmacêutica;  

 Necessidade de revisão do valor do produto;  

 Dados do cliente; 

 Dados do médico;  

 Quantidade encomendada; 

 Erros no rótulo. 

Cópia da prescrição 

 Dados do cliente legíveis;  

 Dados do médico legíveis; 

 Rasuras na prescrição realizadas no momento da 

encomenda. 

Ficha de pesagem 

 Dados do cliente;  

 Dados do médico;  

 Indicação da embalagem para envase;  

 Volume ou peso encomendado; 

 Validade do produto; 

 Descrição da formulação a ser executada pelo 

manipulador. 

Ficha de produção 

 Preenchimento incompleto da ficha quanto aos 

dados da requisição; 

 Descrição incompleta ou correção feita pelo 

farmacêutico nos cálculos para a formulação; 

 Descrição incompleta dos dados de controle de 

processo 

 Outras observações. 

 

Os dados obtidos foram organizados em planilhas que contabilizam a frequência de 

ocorrência dos erros encontrados. Para obter uma melhor visualização das principais causas 

de erros registrados no processo de manipulação de medicamentos pelo Laboratório de 

Semissólidos foi elaborado um Diagrama de Ishikawa ou Espinha de Peixe segundo o qual os 

processos de uma organização são interdependentes e o comprometimento do desempenho de 

cada etapa afeta diretamente a qualidade do produto final (TAUBLIB, 1998).  
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3. Análise do perfil das fórmulas manipuladas no setor 

Foi realizada uma pesquisa documental retrospectiva em fontes primárias analisando-

se as ordens de manipulação executadas no período compreendido entre Julho de 2014 e 

Junho de 2015. Foram avaliadas todas as ordem de produção do período. 

As encomendas realizadas na FAU podem ter duas origens: encomendas 

institucionais provenientes de órgãos internos da Universidade e encomendas particulares de 

clientes externos à UFF. Para um melhor entendimento do perfil das encomendas da FAU as 

ordens de manipulação das diferentes origens foram contabilizadas de forma distinta.  

Para o levantamento realizado optou-se por classificar as encomendas feitas no 

período por formas farmacêuticas que utilizam o mesmo tipo de bases galênicas, destacando-

se os produtos destinados ao tratamento de feridas. (Quadro 2).  

 

Quadro 2: Formas farmacêuticas manipuladas pela FAU no período de Julho de 2014 a Junho de 2015. 

Colódio elástico  

Creme de ácidos graxos essenciais 

Creme iônico  

Gel 

Gel de carboximetilcelulose 

Gel-creme 

Loção iônica 

Pasta 

Pomada (lanovaselina)  

Pomada (vaselina)  

Shampoo 

Solução alcoólica 

Solução aquosa  

Solução diagnóstica 

Solução hidroalcoólica  

Suspensão aquosa  

Suspensão oleosa 

 

Os dados obtidos foram organizados em planilhas e gráficos do número mensal de 

embalagens encomendadas para cada categoria utilizando o programa Microsoft Excel
®
. 
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O presente trabalho foi desenvolvido com a anuência da Direção da Farmácia 

Universitária da Universidade Federal Fluminense, conforme a Carta de Indicação e 

Compromisso da Instituição de Origem (ANEXO I). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Mapeamento do sistema de produção 

 

Uma farmácia universitária constitui um laboratório didático-especializado de 

ensino, pesquisa e extensão que visa à formação dos estudantes dos cursos de Farmácia e à 

qualificação de farmacêuticos quanto à prestação de serviços farmacêuticos e à oferta de 

produtos industrializados ou manipulados, de modo a contribuir para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, além da prevenção de doenças e de outros agravos (CFF, 2015).   

Pode-se dizer que a FAU produz uma combinação de outputs tangíveis e intangíveis 

(Figura 6), tendo em vista que suas atividades de apoio ao processo de formação dos 

acadêmicos do curso de Farmácia estão diretamente relacionadas à prestação de cuidado 

farmacêutico ao paciente, família e comunidade através da dispensação de medicamentos 

industrializados e preparações magistrais de forma orientada, visando ao seu acesso e uso 

racional (CFF, 2015).  
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Figura 6: O processo input – transformação – output do Laboratório de Semissólidos da FAU. Fonte: Adaptado 

de Slack et al (2009). 

 

O Laboratório de Semissólidos da FAU é responsável pela preparação de 

medicamentos encomendados frente a uma prescrição cujos princípios ativos constem de uma 

relação de produtos disponíveis na farmácia. São produzidos por este setor medicamentos na 

forma de cremes, loções, géis, pastas, pomadas, shampoos, soluções, suspensões, entre outros. 

A descrição das etapas que envolvem o processo de produção permite avaliar a 

capacidade produtiva de um setor, além de possibilitar o conhecimento dos pontos críticos. 

Esta descrição deve ser o mais representativa possível, registrando todas as variáveis. 

Foram elaborados seis fluxogramas indicando todos os processos percorridos pela 

prescrição e os processos paralelos diretamente ligados à produção e os pontos de decisão, a 

saber: 

1. Fluxograma geral do processo de produção de formulações de uso externo na FAU 

com indicação dos agentes envolvidos em cada etapa; 
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2. Fluxograma referente à etapa de avaliação farmacêutica da prescrição; 

3. Fluxograma referente à preparação de bases galênicas; 

4. Fluxograma referente à etapa de execução dos procedimentos farmacotécnicos; 

5. Fluxograma referente à etapa de conferência dos produtos acabados pelo 

farmacêutico; 

6. Fluxograma referente à etapa de envio do produto acabado ao Setor de Dispensação. 

 

5.1.1 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS 

 

A admissão da receita é realizada no Setor de Atendimento ao Cliente da FAU, onde 

é feita a conferência prévia dos dados, conforme a legislação sanitária vigente 

(BRASIL/ANVISA, 2007). Depois de efetuada a encomenda, realiza-se a inclusão do pedido 

de manipulação no sistema informatizado, dando origem à ficha de pesagem e ao rótulo de 

cada produto encomendado. Toda a documentação é reunida (orçamento, cópia da prescrição, 

ficha de pesagem e rótulo) e passa a ser denominada Ordem de Manipulação, sendo, então, 

encaminhada ao Laboratório de Semissólidos. 

Inicialmente é realizada a avaliação da prescrição e do planejamento da produção 

pelo farmacêutico. Posteriormente, a documentação é disponibilizada para que os bolsistas, os 

estagiários, os técnicos ou o próprio farmacêutico executem os procedimentos 

farmacotécnicos. Concluída a etapa de manipulação, o farmacêutico prossegue com a 

conferência dos produtos manipulados e com o envio dos mesmos ao Setor de Dispensação, 

organizados por data de entrega. Na Figura 7 consta o fluxograma geral do processo de 

produção de formulações de uso externo no Laboratório de Semissólidos da FAU com a 

indicação dos agentes envolvidos em cada etapa. 
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Figura 7: Fluxograma geral do processo de produção de formulações de uso externo na FAU com indicação dos 

agentes envolvidos em cada etapa. 

 

A manipulação dos produtos em farmácias com manipulação deve atender às 

disposições referentes à manipulação de medicamentos a partir de insumos/matérias-primas, 

inclusive de origem vegetal (GRUPO I – ANEXO I) (BRASIL/ANVISA, 2007). A FAU 

possui um Manual de Boas Práticas de Manipulação, que apresenta as diretrizes empregadas 

pela Instituição para o gerenciamento da qualidade, onde constam todos os Procedimentos 

Operacionais Padrão exigidos pela RDC 67/2007.  

O responsável pela manipulação, inclusive pela avaliação das prescrições é o 

farmacêutico (BRASIL/ANVISA, 2007). A avaliação farmacêutica das prescrições, quanto à 

concentração, viabilidade e compatibilidade físico-química dos componentes, dose e via de 

administração é realizada antes do início da manipulação (BRASIL/ANVISA, 2007). A 
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avaliação da prescrição a ser manipulada o Procedimento Operacional Padrão do Manual da 

Qualidade da FAU. 

A primeira etapa do processo de avaliação farmacêutica consiste em verificar se 

todos os produtos encomendados e suas respectivas quantidades correspondem ao que foi 

incluído no sistema informatizado. Caso haja alguma divergência, a documentação é 

devolvida ao Setor de Dispensação para correção.  

Quando a dose dos princípios ativos prescritos ultrapassar os limites farmacológicos 

ou a prescrição apresentar incompatibilidade ou interações potencialmente perigosas, o 

farmacêutico deve solicitar a confirmação expressa do profissional prescritor. Na ausência ou 

negativa de confirmação, a farmácia não pode aviar e/ou dispensar o produto 

(BRASIL/ANVISA, 2007).  Caso ainda haja alguma dúvida em relação à prescrição após a 

admissão da receita, o farmacêutico do Laboratório de Semissólidos realiza a comunicação 

com o prescritor via contato telefônico. Caso não seja possível, a documentação referente à 

encomenda do paciente retorna ao Setor de Dispensação para que o mesmo seja avisado. 

A terceira etapa é a conferência dos dados da ficha de pesagem, em que se verifica se 

todos os componentes necessários à preparação do medicamento estão na formulação a ser 

manipulada, nas quantidades corretas, bem como a indicação da embalagem em que a mesma 

será dispensada. Os recipientes utilizados no envase dos produtos manipulados devem 

garantir a estabilidade físico-química e microbiológica da preparação (BRASIL/ANVISA, 

2007). Caso haja necessidade, correções ou algumas anotações acerca dos procedimentos 

farmacotécnicos são feitas nesse documento.  

Na última etapa da avaliação farmacêutica se dá a conferência do rótulo, assegurando 

que os rótulos dos produtos a serem manipulados apresentem, de maneira clara e precisa, 

todas as informações exigidas no item 12 do ANEXO I da RDC 67/2007 (BRASIL/ANVISA, 

2007). Havendo alguma divergência no nome do paciente, do prescritor, da composição da 

fórmula, bem como do prazo de validade, é feita uma anotação manual com os dados corretos 

e a documentação retorna ao Setor de Dispensação para substituição do rótulo. Quando tudo 

está correto, o farmacêutico carimba e assina a documentação, e a encaminha para 

manipulação, organizando-a por data de entrega. Na Figura 8 retrata-se a etapa de avaliação 

farmacêutica da prescrição. 
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Figura 8: Fluxograma referente à etapa de avaliação farmacêutica da prescrição.  

 

A produção de medicamentos em farmácias de manipulação abrange um grande 

número de formas farmacêuticas que são preparadas a partir da incorporação dos fármacos 

descritos na prescrição em bases galênicas que são produzidas antecipadamente (FERREIRA, 

2002). O farmacêutico precisa estimar a demanda de cada base galênica necessária para a 

preparação dos medicamentos para que o processo de manipulação ocorra de forma 

organizada. 

A avaliação da prescrição permite ao farmacêutico da FAU conhecer quais as formas 

farmacêuticas serão produzidas no período e quais bases galênicas serão necessárias para isso. 

Após a determinação da prioridade de execução das ordens de manipulação, é realizado um 

levantamento do estoque de bases galênicas, de forma a identificar a sua disponibilidade. 
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Quando a quantidade em estoque é menor que a demanda existente para atender as 

encomendas, é emitida uma ordem de produção da base necessária, conforme descrito no 

fluxograma da Figura 9. 

A ordem de produção da base galênica descreve a formulação padrão e deve conter, 

no mínimo, as seguintes informações: nome e forma farmacêutica; relação das substâncias 

que entram na composição da preparação e suas respectivas quantidades; quantidade a ser 

preparada; data da preparação; prazo de validade; número de identificação do lote; número do 

lote de cada componente utilizado na formulação; registro devidamente assinado de todas as 

operações realizadas; registro dos controles realizados durante o processo; registro das 

precauções adotadas; registro das observações especiais feitas durante a preparação do lote; e 

avaliação do produto manipulado. Após a manipulação, o produto é submetido à inspeção 

visual e conferência de todas as etapas do processo de manipulação pelo farmacêutico 

(BRASIL/ANVISA, 2007).  

 

Figura 9: Fluxograma referente à etapa de preparação de bases galênicas.  

 

A manipulação compreende o conjunto de operações farmacotécnicas, com o intento 

de preparar medicamentos magistrais e oficinais e fracionar especialidades farmacêuticas para 

uso humano (BRASIL/ANVISA, 2007). A farmácia-escola é um estabelecimento de ensino 

destinado à formação farmacêutica, cujo objetivo é assegurar a aplicabilidade dos 

conhecimentos teórico-práticos recebidos pelos alunos (CFF, 2008). Nela as atividades de 



59 

 

 

manipulação alopática e homeopática são executadas pelos alunos bolsistas ou pelos 

estagiários sob a orientação e supervisão do farmacêutico. 

Para iniciar a etapa de preparação das encomendas, o operador vai conferir a receita 

com a ficha de pesagem e com o rótulo do medicamento a ser manipulado. Em seguida ele 

realiza o preenchimento da ficha de produção conforme Instrução Técnica para 

Preenchimento da Ficha de Produção de Formulações (POP/FAU), em que constam os dados 

do cliente, do prescritor, da formulação e da embalagem. Com base nos dados da prescrição, 

são realizados e registrados na ficha de produção os cálculos necessários para a manipulação 

da formulação, observando a aplicação dos fatores de conversão, de correção e de 

equivalência quando pertinente (BRASIL/ANVISA, 2007).  

Caso o manipulador seja um estagiário, o mesmo solicita a conferência dos cálculos 

ao farmacêutico ou a um bolsista antes de iniciar a pesagem. Então ele faz a assepsia da 

bancada e das mãos e a separação dos utensílios e da embalagem, previamente higienizados. 

Prossegue com a separação e pesagem das matérias-primas e bases galênicas, conforme 

registrado na ficha de produção. A seguir, executa-se a manipulação do medicamento de 

acordo com as Boas Práticas de Manipulação.  As quantidades pesadas de cada matéria-prima, 

bem como fornecedor, lote de fabricação e data de validade, devem ser registradas, de forma 

que seja garantida a rastreabilidade dos medicamentos manipulados (BRASIL/ANVISA, 

2007).  

Ao final da produção, devem ser realizados e registrados na ordem de manipulação 

os ensaios de controle de processo das preparações magistrais e oficinais. No caso das 

preparações semissólidas, é recomendado que sejam avaliados os seguintes itens: descrição do 

aspecto, caracteres organolépticos, pH (quando aplicável) (BRASIL/ANVISA, 2007). A 

legislação determina o registro destes itens, junto com as demais informações da preparação 

manipulada (BRASIL/ANVISA, 2008). O manipulador data e assina a ficha. 

Por último, a preparação é envasada e rotulada conforme Instrução Técnica para 

Envase e Rotulagem de Produtos Sob Encomenda (POP/FAU). Para algumas preparações 

magistrais ou oficinais são necessários rótulos ou etiquetas com advertências complementares 

impressas, tais como: “Agite antes de usar”, “Manter em geladeira”, “Uso Externo”, “Contém 

ácido” ou “Cuidado! Produto Cáustico”, que venham a auxiliar o uso correto do produto 

(BRASIL/ANVISA, 2007).  
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Ao final do processo, o produto manipulado é disposto na área de conferência junto 

com a ordem de manipulação.  Na Figura 10 estão representadas as etapas da execução dos 

procedimentos farmacotécnicos. 

 

Figura 10: Fluxograma referente à etapa de execução dos procedimentos farmacotécnicos.  

 

A FAU possui a função de formação de profissionais, responsabilizando-se perante o 

público pela qualidade do produto preparado pelos alunos. Então, a etapa de conferência é 

crucial neste processo. Primeiramente o farmacêutico vai verificar o preenchimento da ficha 

de produção. Nessa fase verifica-se se o manipulador preencheu todos os campos 

imprescindíveis à rastreabilidade do produto tais como, dados do cliente, do médico, da 

formulação e das matérias-primas e bases galênicas utilizadas. Caso contrário, a ficha de 

produção é devolvida ao manipulador para que complete os dados pendentes.  

Verificam-se, também, os cálculos realizados e se as quantidades necessárias de cada 

matéria-prima e base galênica foram indicadas corretamente. Em caso de não conformidade, a 
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ordem de produção é devolvida para que o manipulador refaça a preparação. A conferência 

prossegue avaliando-se os dados de controle de processo, tais como o peso/volume final, o pH 

e o aspecto do produto acabado.  

Por fim, é verificado se o produto está acondicionado em embalagem apropriada, 

com as devidas etiquetas de orientação, e se o prazo de validade está condizente com as 

validades das matérias-primas e bases galênicas utilizadas. Caso a embalagem esteja 

inadequada, o produto é devolvido ao manipulador para o reenvase.  Em caso de falta de 

alguma etiqueta de advertência, as devidas correções são feitas. O farmacêutico deve avaliar 

os resultados, aprovando ou não a preparação para dispensação (BRASIL/ANVISA, 2008).   

A determinação do prazo de validade deve ser baseada na avaliação físico-química 

das matérias-primas utilizadas e considerações sobre a sua estabilidade. Preferencialmente, 

deve ser vinculado ao período do tratamento (BRASIL/ANVISA, 2007). Além disso se, 

porventura, a etiqueta do produto estiver com validade maior do que uma das matérias-primas 

utilizadas, é feita a indicação para correção e posterior substituição do rótulo por outro com 

validade correta.  

Ao final da conferência, o farmacêutico assina a ficha de produção e organiza os 

produtos manipulados por data de retirada da encomenda pelo cliente. A etapa de conferência 

dos produtos acabados pelo farmacêutico é detalhada na Figura 11.  
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Figura 11: Fluxograma referente à etapa de conferência dos produtos acabados pelo farmacêutico.  

 

Antes de enviar os produtos manipulados ao Setor de Dispensação, é feita a 

impressão de um relatório das encomendas do dia pelo sistema informatizado. Nesse relatório, 

denominado romaneio, constam o número de cada requisição, o nome completo do cliente e a 

quantidade de cada forma farmacêutica encomendada. O farmacêutico separa as encomendas 

a serem entregues no dia e confere se todas estão constando do romaneio. Em caso de 

conformidade, a cesta com os produtos é entregue ao Setor de Dispensação. Caso haja alguma 

pendência, deve-se verificar se a encomenda pôde ser manipulada. Se o medicamento ainda 

estiver em manipulação, o farmacêutico deve aguardar o término do processo, avaliar o 

produto e a ficha de produção e liberar a cesta para o Setor de Dispensação. Caso contrário, o 

mesmo deve relatar o motivo ao Setor de Dispensação para que o cliente seja informado Na 

Figura 12 representa-se a etapa de envio do produto acabado ao Setor de Dispensação.  
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Figura 12: Fluxograma referente à etapa de envio do produto acabado ao Setor de Dispensação.  

 

 

5.2 Identificação dos pontos críticos que afetam o processo produtivo no Laboratório de 

Semissólidos 

 

O estágio é uma atividade educativa supervisionada, desenvolvida no ambiente de 

trabalho, cujo propósito é preparar os estudantes para a prática profissional. Essa atividade 

compõe o projeto político pedagógico do curso e integra o itinerário formativo do educando, 

visando ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e 

para o trabalho (BRASIL, 2008).  

O estágio pode ser de caráter obrigatório, quando preconizado no projeto do curso, 

cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma; e não obrigatório quando 

desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória 

(BRASIL, 2008). 
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 A prática de estágio deve ocorrer mediante acompanhamento efetivo pelo professor 

orientador da instituição de ensino e pelo supervisor da empresa concedente (BRASIL, 2008). 

Um trabalho realizado por Botti e Rego (2008) analisou o significado dos termos preceptor, 

supervisor, tutor e mentor, usados pela comunidade científica nacional e internacional com o 

objetivo de construir uma melhor fundamentação das regulações e práticas de ensino-

aprendizagem na graduação e pós-graduação em saúde. As definições de preceptor e 

supervisor, segundo os mesmos autores, são: 

 Preceptor: profissional que atua dentro do ambiente de trabalho e de formação, 

estritamente na área e no momento da prática. Sua ação se dá por um curto período de 

tempo, com encontros formais que objetivam o progresso do aluno. O preceptor tem, 

então, a função primordial de desenvolver habilidades e avaliar o profissional em 

formação. Deve apresentar competência pedagógica.  

 Supervisor: profissional cujo papel é observar o exercício de determinada atividade, 

zelar pelo profissional e ter a certeza de que ele exerce bem sua atividade, pois tem, 

ainda, a função de avaliá-lo. O supervisor tem sua atividade no ambiente de trabalho, 

mas se encontra com o profissional em formação também fora da área e do momento 

de prática imediata. Sua atividade se estende por um período longo de tempo, que 

atravessa diferentes fases de interação. 

No contexto da FAU, é possível identificar que nos estágios supervisionados estes 

papéis são executados por diferentes profissionais. Os farmacêuticos técnico-administrativos, 

responsáveis pela rotina de trabalhos de cada ambiente de produção, assumem a função de 

preceptores, visto que seu contato com os alunos é apenas no ambiente de estágio e que 

trabalham para o desenvolvimento das competências dos graduandos para a prática 

profissional.  

A disciplina de Estágio Supervisionado em Preparação de Medicamentos Magistrais 

tem como objetivos: o desenvolvimento de habilidades específicas nas atividades rotineiras de 

preparo de medicamentos magistrais, abrangendo as atividades de controle de qualidade em 

farmácias de manipulação; e possibilitar o desenvolvimento de habilidades referentes às 

BPMF (UFF, 2015). 

No estágio supervisionado, os alunos são avaliados por seus preceptores 

informalmente, cabendo essa atribuição aos supervisores de estágio, os professores das 

disciplinas de estágio curricular obrigatório. A presença dos supervisores na FAU é 
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fundamental para que os alunos possam frequentar os ambientes onde irão exercer suas 

práticas. Eles se encarregam da frequência, da realização de encontros para exposição teórica 

e orientação de conduta, além da correção dos relatórios de campo preenchidos pelos 

estagiários a cada dia de comparecimento.  

Apesar de os alunos exercerem suas atividades práticas sob a supervisão e orientação 

dos farmacêuticos, durante a fase de mapeamento dos processos envolvidos na manipulação 

de medicamentos, foram detectadas etapas consideradas críticas que, se não forem 

acompanhadas, podem levar à execução das operações de maneira inadequada. A atuação 

permanente dos preceptores no ambiente de manipulação possibilita a correção de erros que 

não seriam detectados pelos documentos que acompanham a produção. Cabe ao preceptor 

conferir a execução de todas as etapas da manipulação, reforçando os cuidados com a técnica 

para execução de cada formulação, com o uso dos instrumentos corretos e os cuidados com a 

segurança individual.  

A avaliação da existência de registros de correções de erros nos documentos que 

compõem a ordem de manipulação auxiliou no estabelecimento dos pontos críticos do 

processo estudado. As ordens de manipulação do Laboratório de Semissólidos da FAU foram 

avaliadas na busca dos erros apontados pelo Quadro 1. Considerando que os principais 

executores das atividades de manipulação são os alunos do curso de Farmácia da UFF, a 

minimização das possibilidades de erros encontrados nas requisições é fator-chave para 

garantir que o medicamento correto seja entregue ao cliente no prazo estipulado. Um estudo 

documental retrospectivo foi organizado para identificar os erros mais frequentes nas ordens 

de manipulação.  

Foram analisadas 1.701 ordens de manipulação de encomendas realizadas no período 

de Julho de 2014 a Junho de 2015. Foram encontradas 467 ordens de manipulação (27,4%) 

que apresentavam pelo menos um registro de erro, sendo muito frequente a existência de 

várias inconformidades no mesmo conjunto de documentos. O total das ordens de estudadas 

corresponde à 2.401 produtos manipulados pelo Laboratório de Semissólidos com uma média 

de 1,41 produto por encomenda. 
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 Tabela 1: Número de ocorrências por categorias de erros encontrados em cada etapa. 

Avaliação da Prescrição Nº de ocorrências  Total 

Erro no orçamento 45 

699 

Cópia da prescrição ilegível 12 

Erros na ficha de pesagem 

Embalagem 201 

372 Validade 71 

Outros 100 

Erros no rótulo (dados do cliente ou do médico, dos componentes da fórmula, prazo de validade) 270 

 
Conferência da manipulação Nº de ocorrências Total 

Preenchimento incompleto da ficha de produção 69 

98 Cálculos incompletos 29 

Registro dos dados de controle de processo incompletos 0 

 

Conforme a Tabela 1, o registro de erros na etapa anterior à manipulação foi mais 

frequente do que aqueles encontrados na etapa de conferência da manipulação, propriamente 

dita. Através da avaliação farmacêutica, os preceptores estão alcançando o propósito de 

prevenir a incidência de não conformidades das operações farmacotécnicas realizadas pelos 

alunos, a partir do momento em que estes se tornam capazes de compreender as informações 

necessárias ao cumprimento das Boas Práticas de Manipulação, evitando que os 

medicamentos sejam dispensados fora das especificações. O acompanhamento constante das 

operações farmacotécnicas executadas pelos estagiários completa a ação de prevenção dos 

erros.  

Um exemplo a ser citado é a indicação da embalagem para envase na ficha de 

pesagem, apontada na Tabela 1 como o item que apresentou o maior valor durante a análise, 

representando 54% do total de erros identificados nesse documento, seguida dos erros 

relacionados à validade do produto acabado (19%) (Figura 13). Os erros na especificação da 

embalagem, quando não identificados precocemente, implicam no envase inadequado do 

medicamento, podendo prejudicar sua estabilidade e, até mesmo, sua administração se não 

forem corrigidos antes da dispensação. 
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Figura 13: Gráfico do percentual de erros relativos à ficha de pesagem. 

 

 O número de registro de erros encontrados na etapa de conferência dos produtos 

manipulados foi muito inferior ao observado na etapa anterior à manipulação e as 

inconformidades observadas não impactam na perda da qualidade de trabalho realizado, mas 

na rastreabilidade do processo.  Os resultados deste levantamento sugerem que a avaliação 

detalhada da prescrição e dos documentos que compõem a ordem de manipulação, aliadas ao 

trabalho de acompanhamento das etapas farmacotécnicas pelos preceptores têm dupla função: 

garantir que os produtos preparados atendam à qualidade desejada para todo produto 

farmacêutico e que sejam oferecidas condições para que o estagiário possa realizar o seu 

aprendizado de forma eficiente e segura. 

A avaliação dos documentos que compuseram este estudo expõe somente parte dos 

problemas existentes nas atividades realizadas pelo preceptor, pois não estão registrados os 

erros corrigidos pela observação direta da execução pratica dos alunos.  

Os processos produtivos são representados por um conjunto de fatores que, quando 

acionados, resultam em um efeito ou produto (TUBINO, 2007). Para que se tenha uma melhor 

visualização das principais causas de erros registrados no processo de manipulação de 

medicamentos pelo Laboratório de Semissólidos foi elaborado um Diagrama de Ishikawa ou 

Espinha de Peixe (Figura 14), o qual analisa um processo como cliente de outro processo, ou 

seja, cada setor depende de um setor precedente e assim sucessivamente. O comprometimento 

com a garantia do desempenho de cada elo afeta diretamente a qualidade final do processo 

(TAUBLIB, 1998).  
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Figura 14: Diagrama de Ishikawa dos pontos críticos que afetam o processo produtivo no Laboratório de 

Semissólidos. 

 

 Os farmacêuticos do Laboratório de Semissólidos atuam como chefes do serviço de 

produção de medicamentos manipulados, estando entre suas atribuições, de acordo com o 

Anexo I, item 3.1.1 da RDC 67/2007: interpretar, cumprir e fazer cumprir a legislação 

pertinente; assegurar todas as condições necessárias ao cumprimento das normas técnicas de 

manipulação, conservação, e avaliação final do produto manipulado (BRASIL/ANVISA, 

2007). 

A atividade de preceptor da disciplina de estágio curricular ocorre simultaneamente 

às atividades relacionadas à produção de medicamentos manipulados. É necessário que haja 

condições que permitam o exercício dessas atribuições com qualidade, pois um preceptor 

precisa ser capacitado para gerenciar a atividade relacionada ao acompanhamento dos 

discentes, cuidando da transmissão dos conhecimentos práticos e supervisionando a aplicação 

dos mesmos; e a produção durante seu expediente em uma farmácia-escola.  
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5.3 Análise do perfil das fórmulas produzidas pelo Laboratório de Semissólidos 

 

De acordo com Chiavenato (2005), a Administração da Produção precisa ser 

planejada para fazer com que a produção seja eficiente e eficaz simultaneamente. A eficiência 

está relacionada à utilização adequada dos recursos empresariais (os meios) e a eficácia está 

ligada aos fins, isto é, aos objetivos que a empresa pretende alcançar por meio de suas 

operações (CHIAVENATO, 2005). Ainda segundo este autor, há dois aspectos importantes 

relacionados à eficiência: a racionalização, ou seja, a procura dos métodos e processos mais 

adequados ao trabalho; e a produtividade, que consiste na relação entre insumos e resultados, 

isto é, entre custos e benefícios, podendo ser elevada por meio da racionalização, de novas 

tecnologias, do treinamento do pessoal, da melhor organização do trabalho, entre outros. É ela 

que permite a competitividade da empresa (CHIAVENATO, 2005). 

Um levantamento de dados realizado por Thurer e Godinho Filho (2012) demonstrou 

que algumas das principais atividades do Planejamento e Controle da Produção são: 

programar a produção em relação aos itens finais, determinando prazos aos clientes para o 

caso produção sob encomenda (Make to Order). Em uma farmácia com manipulação, é 

atribuição do farmacêutico estimar as quantidades de matérias-primas e materiais de 

embalagem, necessários ao atendimento das prescrições, a serem adquiridos, baseados na 

demanda de serviços, em um período definido de tempo (BRASIL, 2001; BRASIL/ANVISA, 

2007).  

Como forma de aprimorar a qualidade das atividades executadas no Laboratório de 

Semissólidos, isto é, assegurar uma gestão mais eficiente da produção simultaneamente à 

prestação de orientação aos alunos com excelência, foi de extrema importância realizar uma 

análise do perfil de todas as fórmulas produzidas pelo Laboratório de Semissólidos pelo 

período de 12 meses. Este estudo foi realizado com as encomendas feitas nos meses de Julho 

de 2014 a Junho de 2015. 

Foi realizada a contagem manual de todas as ordens de manipulação referentes ao 

período. Foram analisadas 4.045 prescrições e suas respectivas fichas de produção, 

totalizando 6.784 fórmulas manipuladas. As encomendas foram agrupadas, segundo os perfis 

dos clientes da FAU, em encomendas de clientes externos à Universidade e encomendas 

oriundas de unidades da UFF, tais como o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) e a 

Faculdade de Odontologia (Figura 15).  
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Figura 15: Gráfico da distribuição mensal do número total de encomendas realizadas pelos clientes externos e 

internos da FAU no período de estudo.  

 

A participação das encomendas realizadas pelos clientes externos totalizou 3.961 

ordens de manipulação e um total de 5.663 fórmulas manipuladas. O número médio de 

produtos por ordens de manipulação foi de 1,43. Devido à grande variedade de ativos que a 

FAU trabalha, optou-se por agrupar as formulações preparadas segundo as bases galênicas 

necessárias para sua produção, com exceção dos produtos direcionados ao tratamento de 

feridas, gel de carboximetilcelulose e creme de ácidos graxos. Os resultados na Tabela 2 

permitem observar que as bases galênicas mais usadas são o creme e a loção iônica e o 

shampoo base. Na Figura 16 destaca-se grande volume de encomendas de gel de 

carboximetilcelulose e creme de ácidos graxos nesses meses. 
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Tabela 2: Número mensal de unidades de produtos ou grupo de produtos preparados a partir de encomendas 

realizadas pelos clientes externos no período de Julho de 2014 a Junho de 2015. 

07/2014 08/2014 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 Total

Creme iônico 239 247 216 210 136 138 144 117 175 135 176 180 2.113

Gel de carboximetilcelulose 118 126 4 125 136 136 174 149 153 39 152 156 1.468

Loção iônica 64 63 70 44 34 27 30 16 43 45 53 40 529

Solução hidroalcoólica 59 53 5 53 44 32 40 19 60 52 47 23 487

Shampoo 53 76 28 28 35 4 30 21 43 52 50 48 468

Creme de ácidos graxos essenciais 22 18 11 42 26 23 26 11 30 18 18 17 262

Pomada (vaselina) 12 16 18 1 0 1 0 5 11 7 6 9 86

Solução aquosa 10 10 4 4 4 3 4 4 8 5 3 4 63

Gel 5 7 3 15 3 3 2 1 11 1 5 2 58

Pomada (lanovaselina) 5 5 3 4 3 4 2 3 2 5 5 1 42

Gel-creme 7 3 4 0 0 0 0 2 2 1 1 0 20

Solução alcoólica 1 0 0 2 1 0 1 2 4 2 2 1 16

Solução diagnóstica 5 1 0 0 1 0 5 1 0 0 1 0 14

Colódio elástico 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 3 0 9

Suspensão oleosa 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 8

Pasta 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4 0 0 8

Suspensão aquosa 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4

Total de produtos encomendados 604 626 369 529 423 371 460 353 545 368 524 483 5.655

Total de ordens de manipulação 417 446 293 341 293 227 283 216 415 252 353 425 3.961

Média de produtos por ordem de manipulação 1,45 1,40 1,26 1,55 1,44 1,63 1,63 1,63 1,31 1,46 1,48 1,14 1,43  

 

Figura 16: Gráfico da distribuição percentual de cada produto ou grupo de produtos em relação ao total de 

encomendas – clientes externos.  

 

A avaliação do volume de produção de cada um dos grupos de produtos estudados 

foi obtida pelo levantamento das quantidades totais em quilogramas, para os produtos em 

forma farmacêutica semissólida e em litros para as soluções e suspensões. Na Figura 17 

apresenta-se o gráfico com o volume de produção das 03 bases galênicas mais utilizadas pelos 

clientes externos da FAU no período estudado e na Figura 18 representa-se a distribuição do 

volume mensal produzido dos dois produtos semissólidos mais solicitados.  
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Figura 17: Gráfico do volume mensal consumido das bases galênicas mais utilizadas na preparação dos produtos 

encomendados durante o período de Julho de 2014 a Junho de 2015. 

 

 

Figura 18: Gráfico do volume mensal produzido de Gel de carboximetilcelulose (CMC) e Creme de ácidos 

graxos essenciais (AGE) durante o período de Julho de 2014 a Junho de 2015.  

 

 No que se refere às formulações encomendadas pelos clientes externos, os cremes 

iônicos estão na liderança de vendas, com uma venda média mensal de 21,15Kg (DP = 5,10); 

as loções iônicas tiveram uma produção média de 6,82Kg (DP = 3,05); os shampoos com uma 

venda média mensal de 5,25 Kg (DP = 2,47). Em relação ao gel de CMC a 2%, a média 

mensal de vendas foi de 12,24 Kg (DP = 5,03) e o creme de ácidos graxos essenciais obteve 

uma média mensal de 3,21 Kg (DP = 0,99). Observa-se que, mesmo na produção do item de 

maior venda na FAU, o gel de carboximetilcelulose, ocorreram dois períodos de queda brusca 

de produção, Setembro de 2014 e Abril de 2015. Nestes períodos a FAU viveu a dificuldade 
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de aquisição de insumos farmacêuticos por razões alheias a vontade e ao empenho do corpo 

técnico da instituição. 

Curiosamente não foram observadas encomendas de fórmulas de sabonetes líquidos 

e talcos e houve baixo volume de produção de outros itens que possibilitariam uma maior 

diversidade de aprendizado por parte dos estagiários da FAU. Seria necessária uma avaliação 

na ocasião do atendimento para definir os motivos do não atendimento de prescrições dessas 

formas farmacêuticas.  

Os clientes internos à Universidade são o Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP) e a Faculdade de Odontologia. As encomendas feitas por esta Faculdade da UFF no 

período de estudo, foram muito poucas, dez unidades de soluções aplicadas na 

desmineralização e conservação de dentes durante pesquisas (solução de ácido cítrico e 

solução de timol). 

Em relação às encomendas realizadas pelo Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP), foi realizado um levantamento de todos os departamentos atendidos durante o 

período do estudo, assim como das fórmulas solicitadas por cada um deles (Quadro 3). Foram 

analisadas 78 ordens de manipulação, correspondendo a um total a 1.111 produtos 

manipulados (média: 14,24 produtos por ordem de manipulação).  

 

Quadro 3: Departamentos do HUAP que fizeram encomendas no período e suas respectivas solicitações.  

SETORES ATENDIDOS - HUAP FÓRMULAS SOLICITADAS

Soluções de ácido tricloroacético a 80%, 

70%, 50%, 30% e 20%

Solução de ácido acético a 5%

Solução de hidróxido de potássio a 5%

Solução de Lugol

Ácido bórico

Soluções de ácido tricloroacético a 50% e a 30%

Centro de Diálise Solução de hipoclorito de sódio a 6%

Creme de ácidos graxos essenciais

Creme de uréia a 10%

Géis de papaína a 2% e 10%

Gel de carboximetilcelulose a 2%

Creme de ácidos graxos essenciais

Creme de ureia a 5%

Gel de metronidazol a 0,8%

Creme de ácidos graxos essenciais

Creme de ureia a 5%

Unidade de Nutrição, Alimentação e Lactário Solução de hipoclorito de sódio a 1%

Ambulatório de Quimioterapia

Ambulatório de Otorrinolaringologia

Ambulatório de Dermatologia

Ambulatório de Ginecologia

Comissão de Prevenção, Avaliação e Tratamento de Feridas

Ambulatório de Cuidados Paliativos
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Para melhor compreensão, os itens encomendados pelos setores do HUAP, foram 

agrupadas levando-se em consideração os produtos acabados. Na Tabela 3 representa-se, em 

detalhes, o número de encomendas realizadas pelo HUAP durante o período estudado. 

 

Tabela 3: Contagem mensal de formulações preparadas a partir de encomendas realizadas pelo Hospital 

Universitário Antônio Pedro, agrupadas por produtos acabados, no período de Julho de 2014 a Junho de 2015.  

07/2014 08/2014 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 Total

Soluções de hipoclorito de sódio 36 18 0 18 0 47 110 0 18 60 18 100 425

Gel de CMC a 2% 0 50 60 0 40 40 30 0 50 0 30 20 320

Géis de papaína 0 0 4 6 10 0 20 20 23 40 0 60 183

Gel de metronidazol 10 0 0 10 0 0 0 8 0 15 15 15 73

Cremes de ureia 10 0 0 10 0 10 0 0 0 10 5 10 55

Creme de ácidos graxos essenciais 10 0 0 10 0 10 0 0 0 0 5 0 35

Soluções de ácido tricloroacético 0 0 0 0 5 0 2 1 4 0 0 2 14

Soluções diagnósticas 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Soluções de KOH 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Ácido bórico 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2

Total de produtos encomendados 66 68 66 54 55 107 165 29 95 126 73 207 1.111

Número de ordens de manipulação 4 2 4 5 6 6 13 4 10 8 5 11 78  

 

Em seguida, os produtos mais solicitados pelo HUAP, em ordem decrescente de 

volumes de produção, são: Gel de carboximetilcelulose a 2% e Géis de papaína a 2% e 10%. 

Essas formulações são largamente utilizadas pela Comissão de Prevenção, Avaliação e 

Tratamento de Feridas, que visa ao gerenciamento do cuidado prestado ao cliente portador de 

feridas e à orientação para prevenção.  

Na Figura 19 ilustra-se o percentual das categorias de produtos manipulados, em 

relação ao total de encomendas efetuadas pelo HUAP. 



75 

 

 

 

Figura 19: Gráfico da distribuição percentual das categorias de produtos manipulados em relação ao total de 

encomendas do Hospital Universitário Antônio Pedro.  

 

 Em relação ao volume total de produção destinada ao atendimento das unidades do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, o levantamento permitiu estimar que as encomendas de 

solução de hipoclorito de sódio tiveram uma média mensal de produção de 35,42 L (DP = 

37,47); o gel de carboximetilcelulose a 2% teve uma média mensal de 2,67 Kg (DP = 2,23); 

os géis de papaína tiveram uma média mensal de produção de 1,52 Kg (DP = 1,88); o gel de 

metronidazol teve uma média mensal de produção de 0,61 Kg (DP = 0,67); os cremes de ureia 

tiveram uma média mensal de produção de 0,46 Kg (DP = 0,49); o creme de ácidos graxos 

essenciais teve uma média de produção de 0,29 Kg (DP = 0,45).  

O elevado número de soluções de hipoclorito de sódio (saneantes) encomendadas 

pelo Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) é destinado ao Centro de Diálise, que 

utiliza a solução de hipoclorito de sódio a 6%, e à Unidade de Nutrição, Alimentação e 

Lactário, que utiliza a solução de hipoclorito de sódio a 1%.  

Para garantir uma ação de Planejamento e Controle da Produção com excelência no 

Laboratório de Semissólidos, é crucial que sejam mantidas em estoque as matérias-primas 

utilizadas na preparação das formulações mais encomendadas, tanto pelos clientes externos, 

quanto pelos Departamentos da UFF. Dessa forma, a FAU sempre terá condições de atender 

às solicitações de seus clientes com maior prontidão, assegurando a satisfação e o retorno dos 
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mesmos, bem como a manutenção das atividades de orientação aos alunos, que não serão 

prejudicados pela redução da capacidade produtiva do setor em estudo. Sugere-se, ainda, que 

sejam realizadas atualizações periódicas na lista de produtos manipulados pelo laboratório de 

Semissólidos, disponível na página da Farmácia Universitária, e que seja mantida uma 

comunicação constante com os setores identificados nesse trabalho. Dessa maneira, pode-se 

assegurar o esclarecimento às equipes médicas de cada departamento a respeito da 

possibilidade de manipulação de uma determinada fórmula, podendo-se ampliar o número de 

atendimentos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo principal analisar o processo de manipulação de 

medicamentos magistrais e oficinais de uso externo no Laboratório de Semissólidos da 

farmácia-escola da Universidade Federal Fluminense. Através do estudo do processo de 

produção foi possível descrever o processo de produção de medicamentos no Laboratório de 

Semissólidos da FAU, desde o recebimento da ordem de manipulação pelo setor até o retorno 

da mesma, acompanhada pelo produto acabado, ao Setor de Dispensação.  
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O monitoramento do processo por parte dos preceptores está sendo eficaz, pois todos 

os erros foram detectados pelos farmacêuticos antes da execução das ordens de manipulação, 

impedindo que fossem produzidos e dispensados medicamentos fora das especificações de 

BPMF. 

O conhecimento dos pontos críticos do processo de manipulação do medicamento 

garante a qualidade do produto, pois como as etapas de produção são interligadas, a 

ocorrência de erros em uma delas pode ocasionar uma sequência de erros nas demais. A 

atuação permanente dos preceptores no ambiente de manipulação possibilita a correção de 

erros que não seriam detectados pelos documentos que acompanham a produção. Além de 

prevenir dificuldades no entendimento das etapas a serem executadas na preparação do 

medicamento, a supervisão constante do supervisor é primordial para impedir que um produto 

errado ou fora dos padrões das Boas Práticas de Manipulação chegue até o cliente. 

O levantamento das características dos produtos encomendados por clientes externos 

e internos à UFF, identificando todos os Setores do HUAP que dependem diretamente das 

atividades do Laboratório de Semissólidos, foi crucial para que pudesse ser caracterizado o 

perfil de fornecimento de medicamentos manipulados pelo setor em estudo.  

Sugere-se que seja criada uma rotina de visitação dos farmacêuticos do Laboratório 

de Semissólidos aos profissionais prescritores atuantes no HUAP e nos Postos de Saúde no 

entorno da FAU, como forma de orientar e atualizar a respeito dos medicamentos que podem 

ser encomendados, mantendo os clientes e médicos orientados sobre os produtos e serviços 

oferecidos.  

Os resultados deste trabalho apontam para a necessidade de ampliar a propaganda da 

capacidade de produção da FAU, para clientes internos e externos, através de visitas técnicas 

e preparação de material informativo, atividades em que os estagiários poderiam estar 

envolvidos juntamente com os preceptores e supervisores de estágio. 

Os farmacêuticos que atuam no Laboratório de Semissólidos da FAU exercem 

concomitantemente as funções de preceptor e supervisor das atividades envolvidas na 

produção de medicamentos manipulados. Essa dupla atribuição não deve incorrer em desvios 

no padrão de qualidade dos produtos, tão pouco no prejuízo na transmissão das informações 

para um bom aproveitamento da execução prática do estágio curricular. Esses profissionais 

devem ter à sua disposição um programa de treinamento que aborde a sua atuação como 
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responsável por um setor com grande volume de produção de medicamentos manipulados e 

que utilize como principal mão-de-obra os discentes do curso de Farmácia. 

É razoável supor que este trabalho pode exemplificar a atuação do farmacêutico 

como preceptor auxiliando a ação de outras farmácias-escola e farmácias de manipulação no 

aprimoramento da execução prática em laboratórios de manipulação, garantindo o 

atendimento aos discentes, que buscam o conhecimento para a vida profissional, e dos 

clientes, que buscam um medicamento seguro e eficaz, manipulado dentro das especificações 

das BPMF, para atender às suas necessidades de saúde. 
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8 APÊNDICES E ANEXOS 

 

 

8.1 ANEXO I  

 

CARTA DE INDICAÇÃO E COMPROMISSO DA INSTITUIÇÃO DE ORIGEM 

(Anexo 2 do Edital de Inscrição para o Curso de Mestrado Profissional em 

Administração e Gestão da Assistência Farmacêutica) 

 

 


