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O processo magistral

Conjunto de operações e procedimentos realizados em 
condições de qualidade e rastreabilidade de todo o processo 
que transforma insumos em produtos magistrais para 
dispensação direta ao usuário ou a seu responsável, com 
orientações para seu uso seguro e racional. 
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Boas Práticas de Manipulação
Sistema de garantia da qualidade e seus indicadores: 

● Recursos humanos  em constante treinamento
● Infraestrutura física
● Auditorias internas
● Materiais, equipamentos e utensílios
● Matérias primas especificadas 
● Qualificação de fornecedores
● Controle de qualidade de insumos e produtos acabados
● Manipulação, embalagem e rotulagem
● Conservação e transporte
● Dispensação e atenção farmacêutica
● Documentação e rastreabilidade na manipulação 
● Monitoramento dos prazos de validade e da estabilidade dos produtos manipulados



O produto

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

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

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

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

Intolerâncias – Alergias –
Interações

Condições para  Adesão 
ao Tratamento

Prescritor
Definição da 

Farmacoterapia

Droga – Dose –
Forma Farmacêutica
Duração e Posologia

Farmacêuticos

Prevenção de PRN 
- Evitar RNM -

Necessidade 
Segurança e 
Efetividade 

Farmacotécnica -
Estabilidade 

Relação
prescritor – farmacêutico – usuário



Potencial da Farmacogênomica

Indivíduos com o mesmo diagnósticos Não respondem ao 
tratamento ou 
apresentam RAM:
Droga ou Dose 
Alternativa

Respondem ao 
tratamento ou 
não apresentam RAM: 
Forma e Composição 
Alternativa
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