
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO   

CENTRO DAS ENGENHARIAS  

CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

KALIANE VANESSA MARTINS ARAÚJO 

 

 

 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO E 

DEMAIS PRODUTOS MANIPULADOS EM UMA FARMÁCIA 

MAGISTRAL DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ - RN 

2017  



KALIANE VANESSA MARTINS ARAÚJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO E 

DEMAIS PRODUTOS MANIPULADOS EM UMA FARMÁCIA 

MAGISTRAL DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada a Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, 

Centro das Engenharias para obtenção do 

título de Bacharel em Engenheira Química. 

Orientadora: Prof.ª Dr
a
. Geraldine Angélica 

Silva da Nobrega. 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ - RN 

2017 





KALIANE VANESSA ARAÚJO MARTINS 

 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO E DEMAIS PRODUTOS 

MANIPULADOS EM UMA FARMÁCIA MAGISTRAL DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-

RN 

 

 

 

 

Monografia apresentada a Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido como 

requisito para obtenção do título de 

Bacharel em Engenharia Química. 

 

 

 

 

Defendida em: 17/05/2017 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Maria Alice e Josivan dedico este 

trabalho e toda a minha gratidão.  

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 À Deus pelas misericórdias renovadas a cada manhã. 

 

Aos meus pais Maria Alice e Josivan, pelo apoio e dedicação incondicional. 

 

Aos meus irmãos Kaline e Josivan Júnior pelo incentivo e por toda a atenção dedicada. 

 

Aos amigos e companheiros de curso pelas dúvidas compartilhadas e esclarecidas e por todo o 

apoio mútuo. 

 

À minha orientadora, Geraldine Nóbrega, pela disponibilidade, atenção e toda paciência a 

mim concedidas. 

 

Ao meu supervisor de estágio, Wagner Leite, pela disponibilidade em acompanhar minhas 

atividades. 

 

À Medical Phormulas, na pessoa do senhor Murílo Augusto, por me conceder a oportunidade 

de estágio e por toda atenção dada. 

 

  



RESUMO 

 

A crescente busca por qualidade de vida é um dos motivos pelos quais o segmento 

de farmácias magistrais vem tomando cada vez mais espaço no mercado. A proposta 

desse segmento industrial é a produção de medicamentos para uso individual e 

exclusivo acarretando em economia e melhor eficácia de tratamentos. O presente 

trabalho deu-se por acompanhar com participação ativa o processo produtivo de uma 

farmácia de manipulação no município de Mossoró. O acompanhamento foi feito desde 

o atendimento, passando por todo o processo de fabricação até a dispensação de 

diversos produtos. Foram detalhados os processos de dois tipos de produtos diferentes. 

Foi constatado que o processo de produção obedece ao Manual de Boas Praticas de 

Manipulação fornecido pela ANVISA. Após ser feito o controle de qualidade os 

produtos apresentaram resultados classificados como CONFORMES dentro dos padrões 

exigidos. Como uma forma de colaborar com o desenvolvimento das atividades 

produtivas da farmácia foi produzido um mapa de riscos para auxiliar na segurança de 

todos os envolvidos no processo.  Foi constatado que grande parte dos riscos 

identificados caracterizam-se como riscos pequenos, excetuando-se os riscos químicos 

dentro dos laboratórios, esses classificam-se como riscos médios devido ao contato 

direto com diversos tipos de fármacos. O estágio serviu como uma forma de 

aprendizagem pessoal e profissional, pois pode proporcionar experiências tanto em 

aspectos de relação interpessoal como conhecimento no ramo de farmácias de 

manipulação que está inserido no cenário de atuação de um engenheiro químico. 

 

Palavras-chave: Farmácia de manipulação, processo produtivo, Mapa de Riscos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, o segmento de farmácia de manipulação representa 10% do 

mercado de remédios. Em nosso país, existem mais de sete mil lojas credenciadas e 

especializadas em manipulação de medicamentos. A tendência é que o setor cresça cada 

vez mais devido a individualização dos tratamentos clínicos. Hoje em dia, os pacientes 

procuram esse tipo de estabelecimento pela confiança e pela personalização das doses 

de cada componente em uma fórmula. A quantidade certa dos medicamentos representa 

economia ao consumidor que acaba não desperdiçando os produtos, evitando as sobras 

ou a falta de medicação no meio do tratamento (DAYPHARMA, 2017). 

  Nas farmácias de manipulação, existe a possibilidade de produção de novos 

medicamentos que ainda não foram produzidos pelas indústrias farmacêuticas. Em 

relação à qualidade, os remédios manipulados têm a mesma eficácia dos produtos 

produzidos pelas indústrias farmacêuticas, porém a validade do produto manipulado é 

menor.  A farmácia de manipulação utiliza as mesmas matérias-primas das fábricas de 

remédios e esses materiais são acompanhados com importantes laudos de análise do 

fornecedor, muitas vezes a qualidade das matérias primas é superior a dos 

medicamentos das grandes indústrias (DAYPHARMA, 2017). 

  Nos dias de hoje, a farmácia de manipulação segue rígidos processos de 

manipulação de medicamentos. Esse estabelecimento tem obrigação de seguir a 

legislação vigente no país e ele é constantemente fiscalizado por órgãos como o 

Conselho Regional de Farmácia e a Vigilância Sanitária. A farmácia de manipulação 

deve ter como base do seu trabalho: o controle da qualidade das matérias-primas 

utilizadas nos medicamentos, a organização dos processos de manipulação e manter 

rígidos todos os procedimentos operacionais. Essas atividades ajudam a manter a 

qualidade dos produtos, garantir a credibilidade da farmácia de manipulação e 

conquistar a confiança do consumidor (DAYPHARMA, 2017). 

A qualidade dos serviços em qualquer estabelecimento está vinculada também 

ao bem estar e segurança dos que ali trabalham. Como todo segmento industrial a 

farmácia de manipulação está sujeita à ocorrência de acidentes de trabalho. Tendo em 

vista essa problemática é de considerável importância que, mesmo se tratando de uma 

indústria de pequeno porte, a farmácia faça uso de métodos que auxiliem na prevenção 

desses acidentes. 



O Mapa de Riscos surgiu no Brasil, devido aos elevados índices de acidentes de 

trabalho e do grande número de perdas humanas e econômicas, como uma tentativa 

inédita de unir trabalhadores e empregadores em virtude de uma mudança desse quadro 

(SEGPALN, 2017).  

 O presente relatório foi fundamentado em um estágio supervisionado 

desenvolvido na farmácia de manipulação Medical Phormulas durante um período de 

300h e teve por objetivo relatar o acompanhamento do processo de produção de 

medicamentos e demais produtos manipulados nesse segmento magistral, 

acompanhando o controle de qualidade desses produtos e fazendo uma análise de riscos 

existentes nesse ambiente de trabalho, procedimentos esses que garantem segurança 

tanto dos funcionários quanto dos consumidores. 

Serão detalhados os processos de produção dos principais produtos e também 

serão citados alguns procedimentos de controle de qualidade, segurança e administração 

em farmácias magistrais, como, por exemplo, o preenchimento de relatórios de inspeção 

para o auxílio no acompanhamento e fiscalização da Vigilância Sanitária e elaboração 

de mapa de riscos para contribuir com a segurança dos profissionais que atuam nesse 

segmento industrial. 

  



2. JUSTIFICATIVA 

Ao se tratar dos vários aspectos que dizem respeito a processos de produção o 

presente trabalho foi desenvolvido, primeiramente, como uma forma de análise do 

processo, para conhecimento e verificação da eficácia e importância do mesmo. 

Além disso, tendo em vista a grande ocorrência de acidentes de trabalho bem como 

o grande número de doenças decorrentes das condições de trabalho, e almejando 

colaborar com o bom desenvolvimento do processo produtivo desse segmento 

industrial, a elaboração de um mapa de riscos foi vista como mais uma ferramenta 

para auxiliar tanto na segurança dos funcionários da farmácia bem como a dos 

clientes, pois contribui indiretamente com a qualidade dos produtos. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Acompanhar a produção de medicamentos e demais produtos produzidos em 

uma farmácia de manipulação, bem como contribuir com desenvolvimento do processo. 

3.2 Objetivos específicos 

 Conhecer e participar ativamente do processo de produção de 

medicamentos e demais produtos; 

 Colaborar com o processo de produção; 

 Desenvolver mapa de risco. 

 

4. SOBRE A EMPRESA 

A Medical Phormulas, uma empresa do segmento de farmácias de manipulação, 

está voltada a garantir a qualidade, segurança e a eficácia dos medicamentos, provendo 

com responsabilidade a farmacoterapia. Deste modo alcançando resultados concretos 

que melhorem a qualidade física, mental e social do paciente que faz uso de seus 

medicamentos alopáticos e fitoterápicos. 



De acordo com os funcionários mais antigos da farmácia a Medical Phormulas  

foi fundada em 1994 sob a administração de Bartolomeu Bezerra e Ari Bezerra, e 

manteve-se em um permanente processo de aperfeiçoamento, investindo cada vez mais 

em tecnologia e no desenvolvimento dos seus profissionais. Hoje, após uma completa 

reestruturação e agora sob a administração do Senhor Murílo Augusto, tem em suas 

mãos todos os recursos necessários para garantir um serviço com o mais alto padrão de 

excelência; fórmulas medicas, odontológicas, cosméticos e veterinários. 

De acordo com a ANVISA as farmácias magistrais são divididas em seis grupos 

mostrados na tabela 1. 

Tabela 1 - Grupos de atividades desenvolvidas pela farmácia 

GRUPOS ATIVIDADES/ NATUREZA DOS INSUMOS MANIPULADOS 

GRUPO I Manipulação de medicamentos a partir de insumos/matérias primas, 

inclusive de origem vegetal. 

GRUPO II Manipulação de substâncias de baixo índice terapêutico 

GRUPO III Manipulação de antibióticos, hormônios, citostáticos e substâncias 

sujeitas a controle especial. 

GRUPO IV Manipulação de produtos estéreis 

GRUPO V Manipulação de medicamentos homeopáticos 

GRUPO VI Manipulação de doses unitárias e unitarização de dose de 

medicamentos em serviços de saúde 

Fonte: adaptado de BRASIL, (2017). 

Segundo Wagner Leite, farmacêutico responsável pela farmácia, a Medical 

Phormulas enquadra-se no GRUPO I e no GRUPO III com restrições, pois não 

manipula hormônios nem citostáticos. A farmácia deve atender as disposições 

especificadas no Manual de Boas Práticas de Manipulação emitido pela ANVISA de 

acordo com o grupo no qual está inserida. 

Infra-Estrutura 

A Medical Phormulas conta com uma infra-estrutura adequada às operações 

desenvolvidas, para assegurar a qualidade das preparações, possuindo: 



 Área para o recebimento da matéria-prima; 

 Sala de atenção farmacêutica; 

 Área para atividades administrativas; 

 Área de dispensação; 

 Área de armazenamento; 

 Área de manipulação sólidos; 

 Área de manipulação semi-sólidos; 

 Área ou local de controle de qualidade; 

 Área ou local para lavagem de utensílios e materiais de embalagem; 

 Sala de paramentação; 

 Vestiário; 

 Sanitários; 

 Depósito de material de limpeza; 

 Copa; 

 Refeitório; 

 Área de rejeitados e vencidos. 

Farmacêutico Responsável: Wagner Leite de Souza  CRF /RN: 3176 

 

5. REVISÃO DA LITERATURA 

 

5.1 FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 

 

A Farmácia Magistral, também conhecida como Farmácia de Manipulação, é o 

estabelecimento de saúde em que os medicamentos são preparados de acordo com a 

necessidade de cada cliente, de forma individual ou personalizada, de acordo com 

receita emitida por um profissional habilitado. Nesse tipo de segmento industrial os 

medicamentos são preparados por farmacêuticos junto a suas equipes técnicas 

devidamente treinadas para realizar o aviamento de produtos prescritos por profissionais 

de várias áreas tais como: veterinária, ortomolecular, nutracêuticas, fitoterápicas entre 

outras. Devido ao fato de a formulação ser única e exclusiva de cada paciente há a 

possibilidade de serem associados diferentes fármacos evitando que o paciente tome 



várias drogas desnecessárias, isso também proporciona mais economia aos pacientes 

(SEBRAE, 2017).  

 

5.2 LEGISLAÇÃO 

 

A principal norma para o segmento magistral é a Resolução RDC 67, de 08 de 

outubro de 2007 e atualizações. Essa resolução aprova o Regulamento Técnico sobre 

Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano 

em Farmácias (BRASIL, 2017). 

 

5.3 QUALIDADE 

 

Em farmácias de manipulação, vários fatores podem ocasionar erros, esses 

fatores devem ser avaliados e controlados através da implantação processos 

padronizados e seguros, garantindo assim a qualidade final dos medicamentos (GIL, 

2007, apud ALMEIDA 2009) 

Segundo Almeida (2009) para se assegurar a qualidade dos medicamentos o 

farmacêutico deve estar atento aos seguintes fatores (apud, GIL, 2007): 

 As matérias-primas – Fornecedor qualificado, tipo de matéria-prima, estocagem, 

monitoramento do armazenamento, fracionamento, rastreabilidade, etc; 

 Os processo ou procedimentos estabelecidos para a elaboração do produto – 

manipulação, qualificação dos funcionários, estrutura e organização do 

laboratório, conferência da formulação, etc; 

 As pessoas envolvidas no processo – treinamentos e certificações do 

manipulador, motivação organizacional de trabalho, higiene e limpeza tanto do 

manipulador quanto do ambiente de trabalho, uso correto de EPIs, etc; 

 

5.4 GESTÃO DE SEGURANÇA 

 

Segundo o Portal Brasil no país são registrados em média cerca de 700mil casos 

de acidentes de trabalho todos os anos, fora os casos que não são notificados 

oficialmente. De acordo com o Ministério da Previdência o Brasil gasta em média 70 

bilhões de reais anualmente com esses acidentes. 

 



5.5 MAPA DE RISCO 

5.5.1. IMPLANTAÇÃO DO MAPA DE RISCOS 

O Mapa de Riscos é a representação gráfica dos riscos de acidentes nos diversos 

locais de trabalho (sobre a planta baixa da empresa, podendo ser completo ou setorial), 

intrínsecos ou não ao processo produtivo, devendo ser afixado em locais de fácil acesso 

e boa visualização no ambiente de trabalho, para informar e orientar todos os que ali 

atuam e outros que, por ventura, transitem pelo local. Nele os círculos de diferentes 

tamanhos e cores mostram os locais e os fatores que podem gerar situações de perigo 

em função da presença de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de 

acidentes. O mapeamento ajuda os trabalhadores a ter mais cautela ao desenvolver suas 

atividades naquele ambiente diante dos perigos identificados e graficamente sinalizados. 

Contribuindo assim com a eliminação e/ou controle dos riscos detectados.  Ao se 

desenvolver o mapa de riscos tanto ganham os trabalhadores (com a proteção da vida, 

da saúde e da capacidade profissional) como os empregadores (com a redução do 

absenteísmo, aumento da produtividade). (SEGPLAN, 2017) 

5.5..2. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA  

Conforme a Portaria nº 05, de 17 de agosto de 1992, do Ministério do Trabalho e 

Emprego, a elaboração do Mapa de Riscos é obrigatória apenas para empresas com grau 

de risco e número de empregados que exijam a constituição de uma Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes.  

A elaboração de Mapas de Riscos está mencionada na alínea “a”, do item 5.16 

da NR 05, com redação dada pela Portaria nº 25 de 29/12/1994: “identificar os riscos do 

processo de trabalho, e elaborar o MAPA DE RISCOS, com a participação do maior 

número de servidores, com assessoria do Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), onde houver”.  

5.5..3. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS 

De acordo com a NR-9, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, 

químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho, que em função de sua 

natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar 



danos à saúde do trabalhador. A norma não menciona os riscos ergonômicos e de 

acidentes, porém a NR-5 ao tratar do Mapa de Riscos, estabelece através da Portaria n° 

25 a inclusão dos referidos agentes (BRASIL, 2007). 

A Figura 1 relaciona cada tipo de risco ambiental com a respectiva cor que o 

representa. 

Figura 1- Cores dos Círculos 

 

Fonte: Adaptado de PUCMINAS, (2017) 

As tabelas abaixo relacionam cada tipo de risco com os riscos a saúde que os 

mesmos podem causar. 

GRUPO I – AGENTES FÍSICOS 

Tabela 2- GRUPO I – AGENTES FÍSICOS 

Agentes Físicos Riscos a saúde 

Ruídos Cansaço, irritação, dores de cabeça, diminuição da audição 

(surdez temporária, surdez definitiva e trauma acústico), 

aumento da pressão arterial, problemas no aparelho 

digestivo, taquicardia, perigo de infarto. 

Vibrações Cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, 

doença do movimento, artrite, problemas digestivos, lesões 

ósseas, lesões dos tecidos moles, lesões circulatórias. 

Calor ou frio extremos Taquicardia, aumento da pulsação, cansaço, irritação, 

fadiga térmica, prostração térmica, choque térmico, 

perturbação das funções digestivas, hipertensão. 



Radiações ionizantes Alterações celulares, câncer, fadiga, problemas visuais, 

acidentes do trabalho. 

Radiações não ionizantes Queimaduras, lesões na pele, nos olhos e em outros órgãos.  

Fonte: Adaptado de PUCMINAS (2017) 

GRUPO II – AGENTES QUÍMICOS  

Tabela 3- GRUPO II – AGENTES QUÍMICOS 

Agentes químicos Riscos a saúde 

Poeiras minerais - Ex.: sílica, 

asbesto, carvão, minerais 

Silicose (quartzo), asbestose (amianto) e 

neumoconiose dos minerais do carvão. 

Poeiras vegetais - Ex.: algodão, 

bagaço de cana de açúcar. 

Bissinose (algodão), bagaçose (cana-de-açúcar), 

etc. 

Poeiras alcalinas Doença pulmonar obstrutiva crônica e enfisema 

pulmonar. 

Poeiras incômodas Podem interagir com outros agentes nocivos no 

ambiente de trabalho potencializando sua 

nocividade. 

Fumos metálicos Doença pulmonar obstrutiva crônica, febre de 

fumos metálicos e intoxicação específica de 

acordo com o metal. 

Névoas, gases e vapores 

(substâncias compostas ou 

produtos químicos em geral) 

Irritantes: irritação das vias aéreas superiores 

Ex.: ácido clorídrico, ácido sulfúrico, amônia, 

cloro etc. 

Fonte: Adaptado de PUCMINAS (2017) 

Os gases, vapores e névoas podem provocar efeitos irritantes, asfixiantes ou 

anestésicos. 

 



Tabela 4 - GRUPO II – AGENTES QUÍMICOS 

Agentes químicos Riscos a saúde 

Efeitos irritantes: são causados, por 

exemplo, por ácido clorídrico, ácido 

sulfúrico, amônia, soda cáustica, cloro, 

Irritação das vias aéreas superiores 

Efeitos asfixiantes: gases como 

hidrogênio, nitrogênio, hélio, metano, 

acetileno, dióxido de carbono, monóxido 

de carbono e outros 

Dor de cabeça, náuseas, sonolência, 

convulsões, coma e até morte 

Efeitos anestésicos: a maioria dos 

solventes orgânicos assim como o butano, 

propano, aldeídos, acetona, cloreto de 

carbono, benzeno, xileno, álcoois, tolueno 

Tem ação depressiva sobre o sistema 

nervoso central, provocando danos aos 

diversos órgãos. O benzeno especialmente 

é responsável por danos ao sistema 

formador do sangue 

Fonte: Adaptado de PUCMINAS (2017) 

GRUPO III - AGENTES BIOLÓGICOS 

 Os riscos biológicos surgem do contato de certos microrganismos e animais 

peçonhentos com o homem em seu local de trabalho. Deste modo pode haver exposição 

a animais peçonhentos e ofídios peçonhentos (SEGPLAN, 2017).  

Tabela 5 - GRUPO III – AGENTES BIOLÓGICOS 

Agentes biológicos Riscos a saúde 

Vírus, bactérias e protozoários 

Fungos e bacilos 

Doenças infecto-contagiosas. 

Ex.: hepatite, cólera, amebíase, AIDS, 

tétano, etc. 

Fungos e bacilos Infecções variadas externas (na pele, ex.: 

dermatites) e internas (ex.: doenças 

pulmonares) 

Parasitas Infecções cutâneas ou sistêmicas podendo 

causar contágio. 



Fonte: Adaptado de PUCMINAS (2017) 

As formas de prevenção para esses grupos de agentes biológicos são: vacinação, 

esterilização, higiene pessoal, uso de EPI, ventilação, controle médico e controle de 

pragas (SEGPLAN, 2017). 

GRUPO IV - AGENTES ERGONÔMICOS 

 São os agentes caracterizados pela falta de adaptação das condições de trabalho 

às características psicofisiológicas do trabalhador (SEGPLAN, 2017). 

Tabela 6 - GRUPO IV – AGENTES ERGONÔMICOS 

Agentes ergonômicos Riscos a saúde 

Esforço físico 

 Levantamento e transporte manual de 

pesos 

 Exigências de posturas. 

Cansaço, dores musculares, fraquezas, 

hipertensão arterial, diabetes, úlcera, doenças 

nervosas, acidentes e problemas da coluna 

vertebral. 

Ritmos excessivos 

Trabalho de turno e noturno 

Monotonia e repetitividade 

Jornada prolongada 

Controle rígido da produtividade 

Outras situações (conflitos, ansiedade, 

responsabilidade) 

Desconforto, cansaço, dores musculares, 

fraquezas, alterações do sono, da libido e da 

vida social, com reflexos na saúde e no 

comportamento, hipertensão arterial, 

taquicardia, cardiopatia, asma, doenças 

nervosas, doenças do aparelho digestivo 

(gastrite, úlcera, etc.), tensão, ansiedade, medo 

e comportamentos estereotipados. 

Fonte: Adaptado de PUCMINAS (2017) 

GRUPO V - AGENTES DE ACIDENTES (MECÂNICOS)  

Abrangem deficiências que podem estar presentes em um ou mais dos seguintes 

aspectos: arranjo físico; edificações; sinalizações; instalações elétricas; máquinas e 

equipamentos sem proteção; equipamento de proteção contra incêndio; ferramentas 

defeituosas ou inadequadas; EPI inadequado; armazenamento e transporte de materiais; 

iluminação deficiente entre outros (SEGPLAN, 2017).   



Tabela 7- GRUPO V – AGENTES MECÂNICOS 

Agentes mecânicos Riscos a saúde 

Arranjo físico inadequado.  Acidentes e desgaste físico excessivo. 

Máquinas sem proteção.  Acidentes graves. 

Iluminação deficiente.  Fadiga, problemas visuais e acidentes de 

trabalho. 

Ligações elétricas deficientes.  Curto-circuito, choques elétricos, incêndios, 

queimaduras, acidentes fatais. 

Armazenamento inadequado. Acidentes por estocagem de materiais sem 

observação das normas de segurança. 

Ferramentas defeituosas. Acidentes, principalmente com repercussão nos 

membros superiores. 

Equipamento de proteção individual 

inadequado 

Acidentes e doenças profissionais. 

Fonte: Adaptado de PUCMINAS (2017) 

5.5.4 TAMANHO DOS RISCOS  

Nesta fase, faz-se a classificação dos perigos existentes conforme o grau 

(tamanho): pequeno, médio ou grande (PUCMINAS, 2017). 

Pequeno - Quando os agentes existem no ambiente, com concentração ou intensidade 

que a capacidade de agressão às pessoas possa ser considerada desprezível. 

Médio - Quando as condições agressivas dos agentes estiverem abaixo dos limites 

toleráveis para as pessoas, mas causem desconforto. 

Grande - Quando a concentração, intensidade, tempo de exposição etc. estejam acima 

dos limites considerados toleráveis pelo organismo humano e não há proteção 

individual ou coletiva eficiente. Quando não existem dados precisos sobre 

concentração, intensidade, tempo de exposição etc., e, comprovadamente, os agentes 

estejam afetando a saúde do trabalhador. 



Figura 2 - Tamanho dos círculos 

 

Fonte: Adaptado de PUCMINAS (2017) 

5.5.5 COLOCAÇÃO DOS CÍRCULOS NA PLANTA OU CROQUI  

Os círculos podem ser desenhados ou colados. O importante é que os tamanhos e 

as cores correspondam aos graus e tipos. Cada círculo deve ser colocado naquela parte 

do mapa que corresponde ao lugar onde existe o problema. Caso existam, num mesmo 

ponto de uma seção, diversos riscos de um só tipo, por exemplo, riscos físicos: ruído, 

vibração e calor não é preciso colocar um círculo para cada um desses agentes. Uma 

outra situação é a existência, em um mesmo ponto, riscos de tipos diferentes, porém do 

mesmo grau. Neste caso, divide-se o círculo conforme a quantidade de riscos em 2, 3, 4 

e até 5 partes iguais, cada parte com a sua respectiva cor, (este procedimento é chamado 

de critério de incidência).  

Figura 3 - Diversos tipo de risco em um mesmo ponto 

 

Fonte: Adaptado de PUCMINAS (2017) 

 

 



6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

6.1 ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO PRODUTIVO 

 

Dentre as atividades desenvolvidas acompanhamento do processo o produtivo 

classifica-se como a mais importante, pois é através dele que podemos analisar a 

eficácia e importância das atividades de uma farmácia magistral. 

 

6.1.1 Descrição do processo 

 

6.1.1.1  Atendimento 

Atendimento ao cliente, recebimento da receita, o sistema interno da farmácia é 

alimentado com as informações do cliente (dados pessoais e dados da receita médica).  

O sistema utilizado pela Medical Phormulas chama-se PHARMACIE que é específico e 

utilizado em várias farmácias e é o responsável por calcular dados importantes das 

fichas de pesagem que contém além da formulação nas proporções corretas, dados 

importantes como o tamanho das cápsulas ideais a serem utilizadas, por exemplo. O 

sistema tem que ser homologado pela ANVISA. 

 

Após o atendimento são gerados:  

 O rótulo do medicamento (Figura 4) que contém nome do paciente, nome do 

médico solicitante, dosagem de cada componente do medicamento ( fórmula 

farmacêutica), quantidade de cápsulas e forma de administração (posologia), 

data de fabricação e data de validade;  

Figura 4 – Rótulo do medicamento  

 

Fonte: Autoria Própria, 2017 

 A ficha de pesagem (Figura 5) que contém nome do paciente, nome do médico 

solicitante, quantidade de produto, todas as quantidades de cada componente que 



constitui a fórmula, lote e data de validade. Além disso, é nessa ficha onde são 

anotados os dados do controle de qualidade do produto acabado; 

Figura 5 - Ficha de pesagem/ controle de qualidade 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017 

 

 A ficha de entrega (Figura 6) - via do cliente. 

Figura 6 - Ficha de entrega 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017 

 

6.1.1.2 Produção nos laboratórios 

Devido à diversidade dos produtos aviados nesse estabelecimento, serão descritos os 

processos de produção de apenas um tipo de produto para cada laboratório. 

 Após o atendimento na recepção as fichas, o rótulo e a receita médica são 

encaminhados para um dos laboratórios dependendo do tipo de produto. 



 

6.1.1.2.1 Laboratório de sólidos (ou cápsulas)  

No laboratório de sólidos são feitas as cápsulas e os sachês. A seguir será 

detalhado o procedimento padrão para a preparação de cápsulas. 

 Conferência Inicial – O técnico em manipulação confere os dados da ficha de 

pesagem (refaz os cálculos objetivando garantir que a fórmulas está correta) e 

separa as substâncias da formulação; 

 Pesagem – Após a devida assepsia da balança de precisão e das vidrarias (feita, 

geralmente, com álcool 70% e papel por meio de fricção) são pesados cada um 

dos componentes da formulação de acordo com o que vem descrito na ficha de 

pesagem; 

 Homogeneização – Todos os componentes são tamisados e homogeneizados; 

 Encapsulamento – Em uma encapsuladeira manual é distribuída a quantidade de 

capsulas descritas na ficha de pesagem, o manipulador abre as capsulas, distribui 

o medicamento de forma uniforme, fecha as capsulas, aspira a encapsuladeira 

para que a parte externa das cápsulas fique livre de resíduos de medicamento; 

Nesse momento as cápsulas já estão prontas para passarem pelo o controle de 

qualidade; 

 Controle do peso médio – São utilizadas 10 cápsulas para aferição do peso 

médio do produto, em uma balança específica para esse fim Se o produto estiver 

CONFORME segue para a etapa de embalagem e rotulação, se não deve ser 

feito um novo encapsulamento.  

 Embalagem e Rotulação – As cápsulas são colocadas nas embalagens (potes 

plásticos) devidamente rotuladas. 

A Figura 7 mostra as cápsulas embaladas prontas para a conferência final. 

Figura 7 – Produto acabado/ cápsulas 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 



 

6.1.1.2.2 Laboratório de semi-sólidos e líquidos (Dermato) 

 

No laboratório de Semi-sólidos e líquidos são produzidas as loções, os cremes, 

os géis, os óleos, os xampus, os xaropes, as soluções orais, etc. 

A seguir será detalhado o processo de preparo do Creme LANETTE (base 

galênica utilizada para a preparação dos cremes medicamentosos solicitados via 

receituário médico). 

Fase 1: Fase aquosa – Em recipiente limpo e seco adicionar e aquecer até total 

homogeneização (geralmente 80°C) os seguintes componentes: 

- Nipagim (conservante) 0,15% 

- EDTA (agente quelante) 0,1% 

- Propilenoglicol (umectante) 0,5% 

- Água (veículo) qps (quantidade suficiente requerida) 

Fase 2: fase oleosa – Em outro recipiente limpo e seco adicionar e aquecer até total 

homogeneização (geralmente 80°C) os seguintes componentes: 

- cera LANETTE (cera alto emulsionante) 18% 

- Nipasol 0,01% 

- Vaselina líquida 2% 

Após o preparo a fase 2 é adicionada à fase 1 e essa mistura é inserida em recipiente 

adequado sob intensa agitação (agitador mecânico) até atingir a temperatura ambiente e 

formar a emulsão desejada. O Ph dessa solução deve estar entre 5,5 e 6,5. 

Ao final da preparação o Creme Lanette está pronto para ser utilizado para 

preparações medicamentosas. 

Para o preparo do produto final seguem os seguintes passos: 

 Pesagem – Após a devida assepsia da balança de precisão e das vidrarias 

(feita, geralmente, com álcool 70% e papel por meio de fricção) são pesados 

todos os componentes da formulação de acordo com o que vem descrito na 

ficha de pesagem; 

 Pulverização – a pulverização do princípio ativo é feita com pistilo e 

cadinho; 

 Homogeneização com solvente – utiliza-se um solvente adequado 

compatível com o princípio ativo (ex: propilenoglicol); 



 Incorporação do ativo – o princípio ativo é incorporado à base (creme 

lanette) previamente pesada.  

 Aferição do Ph – No caso dos cremes o Ph é medido com fita específica para 

esse fim. 

 Embalagem e Rotulação – O creme é envasado em recipiente limpo, de 

tamanho e formato adequados e devidamente rotulado. 

A Figura 8 mostra o creme embalado pronto para a conferência final. 

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no 

documento.8 – Produto acabado/ creme 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

 

6.1.1.3 Controle de qualidade 

 

Após o preparo de cada produto o manipulador responsável preenche a 

ficha de pesagem onde está descriminado o controle de qualidade, neste 

momento são descritas as características organolépticas do produto acabado 

(aspecto, cor, odor e sabor) bem como são informados os dados de data de 

fabricação, quantidade, peso médio e/ou pH de acordo com cada produto. 

 Os produtos manipulados também são sujeitos ao controle de qualidade 

microbiológico que é feito em uma empresa terceirizada chamada Proquimo 

Improvement.  

A Proquimo é um laboratório autorizado pela ANVISA para a realização 

desses testes e possui parceria com a ANFARMAG (Associação Nacional de 

Farmácias Magistrais do Brasil) sob o projeto SINAMM (Sistema Nacional de 

Aperfeiçoamento e Monitoramento Magistral) que nucleia quase 1000 farmácias 

de todo o país, recebendo em media, quase 50-60 amostras por dia para serem 

analisadas e documentadas. Os laudos de controle de qualidade emitidos são 

processados de acordo com diretrizes das boas praticas de laboratório 

(PROQUIMO, 2017). 



 O envio de produtos acabados para análise é feito de forma periódica de 

acordo com a tabela 8. 

Tabela 8 – Cronograma de envio de amostras para a PROQUIMO 

Cronograma de envio de amostras 2016/1017 

Mao e Silva - ME 

Grupo de cápsulas abaixo de 25mg - bimestral 

NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT 

X  X  X  X  X  X  

Grupo de cápsulas com antibiótico - trimestral 

NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT 

X   X   X   X   

Grupo de base galênica - Mensal 

NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT 

X X X X X X X X X X X X 

 

Fonte: Adaptado de arquivo cedido pela empresa, 2017. 

 

6.1.1.4 Conferência final  

 

Após o controle final o produto acabado é enviado para a recepção onde é 

mantido em local adequado e devidamente identificado com a letra inicial do nome do 

paciente para que seja conferido e entregue ao mesmo (dispensação). Nesse momento, 

se necessário, o farmacêutico dá as orientações necessárias ao paciente de forma a 

garantir o uso correto do produto.  

 

 

6.1.2 FLUXOGRAMAS DOS PROCESSOS  

 

A Figura 9 representa o fluxograma do processo de produção cápsulas que 

ocorre no laboratório de sólidos e a Figura 10 representa o fluxograma de produção de 

um creme. 
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Fonte: Autoria Própria, 2017. 
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Figura 9 - Erro! Nenhum texto com o estilo 

especificado foi encontrado no documento. 



Figura 10 - Fluxograma da produção de um creme. 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 
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6.2 VISTORIA PARA PREENCHIMENTO DO ROTEIRO DE INSPEÇÃO 

 

 A vistoria foi feita junto ao farmacêutico responsável com o intuito de identificar 

as inconformidades presentes em todos os ambientes da farmácia a fim de corrigi-las e 

diminuir ou neutralizar os erros que foram identificados. A inspeção é sempre o começo 

do trabalho nas ações corretivas e preventivas. 

 Após a vistoria, a farmácia adotou algumas medidas corretivas como, por 

exemplo, uma pequena reforma e reorganização da sala de quarentena, entre outras 

coisas.  

 Ao serem finalizadas todas as correções o roteiro de inspeção poderá ser 

preenchido atendendo aos requisitos básicos exigidos pela ANVISA. O roteiro de 

inspeção está disponível na RDC 67/07 identificado como anexo VII. 

 

7 METODOLOGIA 

 

Além de analisar e participar ativamente do processo de produção na farmácia de 

manipulação, o presente trabalho, visando contribuir para que a Medical Phormulas 

obtenha mais uma ferramenta que garanta a qualidade nos seus produtos e a segurança 

no processo produtivo, tem por objetivo avaliar os quesitos que asseguram a segurança 

de todos os trabalhadores envolvidos na Medical Phormulas tratando da elaboração do 

Mapa de Riscos visto que o mesmo é usado como uma ferramenta de alerta que auxilia 

na seguridade de todos aqueles que frequentam tal ambiente bem como na diminuição 

de ocorrências de acidentes e doenças. 

 

7.1 ETAPAS  

 

A seguir serão descritas as etapas desenvolvidas para a elaboração do mapa de 

riscos. As etapas foram seguidas de acordo com o Manual de Elaboração de Mapa de 

Riscos fornecido pela SEGPLAN, 2017. 

 

7.1.1 Observação do processo de trabalho 

Essa etapa deu-se por conhecer o processo de trabalho no local analisado, os 

servidores (número, sexo, idade, treinamentos profissionais), jornada de trabalho, os 

instrumentos e materiais de trabalho, as atividades exercidas e o ambiente. 



7.1.2 Identificação dos riscos existentes no local  

Essa etapa deu-se por observar o ambiente a fim de detectar os tipos de riscos 

envolvidos. 

 

7.1.3 identificar as medidas preventivas já existentes e sua eficácia 

Essa etapa deu-se por identificar aspectos como: medidas de proteção coletiva,  medidas 

de organização do trabalho, medidas de proteção individual, medidas de higiene e conforto 

(banheiro, lavatórios, vestiários, armários, bebedouro, refeitório etc). 

 

7.1.4 Entrevista aos funcionários 

 A finalidade desta etapa é obter informações sobre desconfortos e históricos de 

acidentes ocorridos no ambiente de trabalho, através de questionamento sobre o que incomoda e 

quanto incomoda.  

 

7.1.5 elaboração de mapa de risco 

 Será utilizado o Software AutoCad para a confecção de um croqui da empresa e 

identificação de riscos por setor. 

 

7.1.6 Fixação do mapa de riscos 

Após a confecção do Mapa de risco, o mesmo será disponibilizado para a 

empresa e este será fixado em local de fácil visualização e acesso.  

 

8 RESULTADOS  

 

Após a participação ativa do processo de produção e observação do ambiente e 

condições de trabalho os aspectos identificados serão descritos a seguir.  

 

8.1 Sobre o processo de manipulação 

 

A farmácia atende aos requisitos exigidos pela ANVISA no que se diz respeito 

ao cumprimento da legislação descrita na RDC 67/2007. 

No período de acompanhamento todos os medicamentos produzidos 

encontraram-se dentro dos padrões exigidos pela legislação no que se diz respeito ao 

controle de qualidade. Tornando-se aptos a serem entregues ao cliente. 

 



8.2 Utilização de EPI’s e EPC’s  

 

Dentre as medidas de prevenção identificadas observou-se o uso dos seguintes  

EPI’s: 

- jaleco; 

- touca; 

- máscara; 

- luvas e; 

-pró pés. 

Todos os funcionários receberam os EPI’s e assinaram um termo de 

responsabilidade pela guarda e uso de E.P.I.  

 

Em reação aos EPC’s, a farmácia possui: 

- Extintores em três ambientes, os mesmo estão devidamente conferidos e 

sinalizados. 

- Chuveiro e lava olhos – Devidamente sinalizados 

 

8.3 Mapa de Riscos da Medical Phormulas 

 

Depois de ter analisado e participado de todo o processo de trabalho, os riscos 

identificados por setor foram: 

 

 Recepção - 3 funcionários 

  

- Riscos Químicos (pequeno): poeiras- devido à frequente entrada saída de clientes, 

ocasionando abertura da porta de entrada trazendo bastante poeira e bastante sujeira em 

dias chuvosos. 

- Riscos Ergonômicos (pequeno): Postura incorreta – vários funcionários utilizam o 

computador, porém o mesmo não é adaptado para atender corretamente todos (pessoas 

mais baixas olham pra cima para enxergar o monitor do computador, por exemplo). 

 

 

 

 



 Laboratório de sólidos – 4 funcionários 

 

- Riscos Físicos (Pequeno): Barulho do sugador e das batidas para a acomodação do pó 

nas cápsulas; 

- Riscos Químicos (médio): Contato direto com diversos tipos de fármacos diferentes, 

presença de ar-condicionado onde pode haver acúmulo de poeira se não receber a 

devida manutenção. 

- Riscos Ergonômicos (pequeno): Repetitividade de atividades e monotonia. 

- Riscos de Acidente (pequeno): Presença de batente ao se deslocar para a área onde 

são guardados alguns fármacos; prateleiras e armários altos dificultando o alcance. 

 

 Laboratório de semi-sólidos e líquidos – 3 funcionários 

 

- Riscos Químicos (médio): Contato direto com diversos tipos de fármacos diferentes 

bem como substâncias nocivas como o formol, por exemplo; presença de ar-

condicionado onde pode haver acúmulo de poeira se não receber a devida manutenção. 

- Riscos Ergonômicos (pequeno): Repetitividade de atividades, monotonia e prateleiras 

altas e baixas dificultando o acesso. 

- Riscos de Acidente (pequeno): Prateleiras altas dificultando o alcance. Local para 

lavagem de utensílios com pequeno risco de acidente devido ao manuseio de substância 

escorregadia. 

 Sala de recebimento da matéria-prima – 3 funcionários 

- Riscos Físicos (Pequeno): não possui ar condicionado para controlar a temperatura 

fazendo o ambiente ficar quente em alguns momentos. 

- Riscos Químicos (pequeno): Contato direto com diversos tipos de fármacos diferentes 

que podem ter chegado em condições inadequadas de transporte.  

- Riscos Ergonômicos (pequeno): Falta de espaço adequado - sala pequena, quando 

chegam muitos matérias o tamanho trona-se insuficiente causando um pequeno 

desconforto ao fazer a devida inspeção da matéria-prima. Presença de armários altos e 

baixos dificultando o acesso de pessoas de tamanho desfavorável. 



 Sala de atenção farmacêutica – 1 funcionário 

- Risco físico (pequeno): não possui ar condicionado para controlar a temperatura 

fazendo o ambiente ficar quente em alguns momentos. 

- Risco químico (pequeno): poeira 

 Quarentena - 8 funcionários 

- Riscos Químicos (pequeno): Contato direto com diversos tipos de fármacos 

diferentes, pois é nessa onde é feito o armazenamento das matérias-primas, bem como é 

onde são feitas as análises do controle de qualidade das mesmas, presença de ar-

condicionado onde pode haver acúmulo de poeira se não receber a devida manutenção. 

- Riscos de Acidente (pequeno): Presença de prateleiras dificultando o alcance e 

podendo causar acidentes. 

 Área ou local para lavagem de utensílios e materiais de embalagem – 1 

funcionário 

- Riscos Físicos (Pequeno): leve sensação de calor 

- Riscos Químicos (pequeno): Contato direto com diversos tipos de fármacos 

diferentes, - Riscos Ergonômicos (pequeno): Repetitividade de atividades e monotonia. 

- Riscos de Acidente (pequeno): Manusei de produto escorregadio (sabão) podendo 

causar pequenos acidentes 

 Sala de paramentação – 8 funcionários 

- Riscos Físicos (Pequeno): não possui ar condicionado fazendo com que os 

funcionários sintam uma leve sensação de calor. 

 Vestiário – 8 funcionários 

- Riscos Físicos (Pequeno): não possui ar condicionado fazendo com que os 

funcionários sintam uma leve sensação de calor. 

- Riscos Químicos (pequeno): É nessa sala onde são guardados os pertences e calçados 

dos funcionários que podem estar com poeira acumulada. 



- Riscos de Acidente (pequeno): Presença de armário com prateleiras que pode causar 

pequenos acidentes devido a sua altura. 

 

 Banheiros – 8 funcionários 

 

- Riscos Biológicos: Bactérias fecais 

 Depósito de material de limpeza – 1 funcionário 

- Riscos Químicos (pequeno): Contato poeira e substâncias químicas de limpeza. 

- Riscos de Acidente (pequeno): Presença de prateleiras de armazenamento que pode 

causar pequenos acidentes devido a sua altura. 

 

 Sala das vidrarias 

 

- Riscos Físicos (Pequeno): leve sensação de calor 

- Riscos Químicos (pequeno): poeira 

- Riscos de Acidente (pequeno): Presença de prateleiras altas dificultando o alcance. 

 Copa – 8 funcionários 

- Riscos Físicos (Pequeno): leve sensação de calor 

- Riscos de Acidente (pequeno): Presença de prateleiras de armazenamento que pode 

causar pequenos acidentes devido a sua altura. 

 

 Área de sol 

 

- Riscos Físicos (Pequeno): leve sensação de calor 

- Riscos Químicos (pequeno): poeira 

- Riscos Biológicos (Pequeno): bactérias acumuladas devido ao sol chuva e poeira que 

está exposta. 

 

 

 



 Refeitório – 8 funcionários 

- Riscos Físicos (Pequeno): leve sensação de calor 

- Riscos Químicos (pequeno): poeira por estar próximo à área de sol 

- Riscos de Acidente (pequeno): Queimaduras leves devido a presença e utilização de 

um fogão neste local para o preparo de alimentos. 

 Sala de material em desuso – 1 funcionário 

- Riscos Físicos (Pequeno): Calor 

- Riscos Químicos (pequeno): poeira 

 Sala de embalagens reprovadas – 1 funcionário 

- Riscos Físicos (Pequeno): Calor 

- Riscos Químicos (pequeno): poeira 

  Sala de substâncias vencidas 1 funcionário 

- Riscos Físicos (Pequeno): Calor 

- Riscos Químicos (pequeno): poeira e substâncias químicas dispostas no ambiente 

A Figura 11 é o resultado da análise e construção do Mapa de riscos da farmácia 

de manipulação Medical Phormulas. 



Figura 11 – Mapa de Riscos da Medical Phormulas 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 

 

 



9 CONCLUSÃO 

O processo de produção da farmácia de manipulação foi acompanhado etapa a 

etapa, desde o atendimento, passando por todo o processo de fabricação, até a 

dispensação de diversos produtos.  

O estágio serviu como forma de aprendizagem pessoal e profissional, pois foram 

acompanhados vários aspectos que circundam um segmento industrial tais como 

relações interpessoais, compromisso, cumprimento de horários e de atividades bem 

como aprendizagem em setor farmacêutico no que se diz respeito a cuidados com 

proteção, higiene, atenção e boas práticas de manipulação. 

Foi constatado que o processo de produção obedece o que designa o Manual de 

Boas Praticas de Manipulação fornecido pela ANVISA.  

Após ser feito o controle de qualidade os produtos apresentaram resultados 

classificados como CONFORMES dentro dos padrões exigidos. 

Como uma forma de colaborar com o desenvolvimento das atividades produtivas 

da farmácia foram observados aspectos segurança e com base neles foi produzido um 

mapa de riscos para auxiliar na segurança de todos os envolvidos no processo, visando a 

prevenção de acidentes e doenças do trabalho. O mesmo foi disponibilizado a 

administração da empresa para que ela possa fixar em local acessível e de fácil 

visualização. 

Foi constatado que grande parte dos riscos identificados caracteriza-se como 

riscos pequenos, excetuando-se os riscos químicos dentro dos laboratórios devido ao 

contado direto com diversos tipos de fármacos diferentes. Todos os riscos necessitam de 

atenção e formas de proteção específicas, tais como a devida atenção dos funcionários 

em relação aos tipos de riscos aos quais estão expostos bem como o comprometimento 

com as boas práticas de manipulação e utilização de EPi’s.  
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