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1 RESUMO 

A norma de Boas Práticas de Manipulação (RDC 67/07) apresenta os requisitos 

mínimos para que as farmácias de manipulação dispensem produtos de qualidade. 

Apesar da obrigatoriedade desta norma e das inspeções sanitárias, existe um índice 

considerável de estabelecimentos que descumprem os requisitos exigidos pela 

resolução. O objetivo deste trabalho é verificar o nível de cumprimento das principais 

disposições presentes na RDC 67/07 pelas farmácias nos municípios de Mogi-

Guaçu e Mogi Mirim-SP.Os dados foram obtidos através da aplicação de um 

questionário a funcionários de farmácias destes municípios. 80% dos entrevistados 

revelaram um ou mais descumprimento referente às principais exigências da RDC 

67/07nos estabelecimentos que trabalham. Os desvios mais freqüentes estão 

relacionados à dispensação e ao controle de qualidade. 

2 INTRODUÇÃO 

No Brasil existem 5,8 mil farmácias magistrais, e mais de 60 milhões de 

receitas são manipuladas por ano (PAES, 2013). Garantir a qualidade de todos 

estes produtos manipulados é um desafio e uma necessidade primordial para a 

saúde pública nacional. No caso dos medicamentos, falhas na qualidade vão além 

da insatisfação do cliente, elas implicam insucesso terapêutico, toxicidade e morte, 

portanto, com grande impacto sanitário e econômico (RODRIGUES, 2010).   

Para obter produtos manipulados com segurança e qualidade é necessário 

que as farmácias cumpram as determinações propostas pelas Boas Práticas de 

Manipulação em Farmácias definidas pela Resolução da Diretoria Colegiada N° 67 

de 8 de outubro de 2007 (RDC 67/07). Esta resolução estabelece os requisitos 

mínimospara atividade de manipulação, abrangendo desde armazenamento, 

manipulação, conservação, transporte e dispensação(BRASIL, 2007).  

Apesar da obrigatoriedade desta norma e das inspeções sanitárias, existe um 

índice considerável de estabelecimentos que descumprem os seus requisitos. Isso 

pode ser evidenciado, por exemplo, por diversos estudos que verificam 

irregularidades nos produtos manipulados; como no trabalho realizado em 

Araraquara-SP no qual as dosagens das cápsulas de fluconazol não satisfaziam a 

farmacopéiabrasileira (SALGADO et al; 2014).Ou no estudo feito em Diadema - SP 

que mostrou reprovação no ensaio de dosagem em todas as cápsulas manipuladas 

de amoxicilina testadas (CORAZZA; MARKMAN; ROSA, 2015).  



Considerando os frequentes casos de descumprimento dos requisitos 

exigidos pelas Boas Práticas de Fabricação em Farmácias no pais, e as 

consequências sanitárias graves que os produtos manipulados com qualidade 

deficiente podem gerar, é importante avaliar qual o nível de cumprimento que as 

farmácias apresentam em relação à resolução RDC 67/07. 

3 OBJETIVOS 

Verificar o nível de cumprimento das principais disposições presentes na 

norma de Boas Práticas de Manipulação (RDC 67/07) pelas farmácias nos 

municípios de Mogi-Guaçu e Mogi Mirim-SP. Desta forma, este estudo busca 

demonstrar se estes estabelecimentos satisfazem à condição mínima para 

dispensação de produtos manipulados de qualidade. 

4 METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva transversal. Os dados 

foram obtidos através da aplicação de um questionário a funcionários de farmácias 

do município de Mogi Guaçu e Mogi Mirim-SP.   

5 DESENVOLVIMENTO 

Para coleta de dados, elaborou-se um questionário, baseado no roteiro de 

inspeção da legislação RDC 67/2007. Foram incluídos somente os itens 

classificados como imprescindíveis pela norma e referentes a todos tipos de 

manipulação de medicamentos. O questionário foi aplicado, no mês de junho de 

2016, pelo pesquisador, a um funcionário por estabelecimento, que atuasse 

diretamente na atividade de manipulação, em todas as farmácias dos municípios. 

Foram excluídos da pesquisa voluntários que apresentassem a função de 

proprietário do estabelecimento.O estudo foi aceito pela Comissão de Ética em 

Pesquisa das Faculdades Integradas Maria Imaculada (CAAE: 

53532816.0.0000.5679). 

6 RESULTADOSPRELIMINARES 

 Dentre as 19 Farmácias de manipulação presentes nos dois municípios da 

pesquisa, 10 aceitaram participar do estudo. Todos estabelecimentos manipulam 

alopatia, fitoterápicos e substância sujeitas à controle especial, somente um local 

manipula substâncias de baixo índice terapêutico, e nenhum estabelecimento 

declarou manipular preparações estéreis. Foi verificado que 80% dos entrevistados 

revelaram um ou mais descumprimento referente às principais exigências da RDC 

67/07 nos estabelecimentos que trabalham. Os desvios mais freqüentes estão 



relacionados à dispensação e ao controle de qualidade. 30% dos voluntários 

assumiram que a dispensação das preparações magistrais é feita sem a prescrição 

de profissional habilitado, mesmo que raramente; e 60% declaram que o 

estabelecimento em que trabalham aceita receitas em código, siglas ou números. 

Em relação ao controle de qualidade, 30% dos entrevistados afirmaram que não é 

sempre que o estabelecimento em que trabalham realiza as análises de ponto de 

fusão e de densidade no recebimento das matérias primas, e 20% nem sempre 

fazem solubilidade e pH, sendo que um voluntário afirmou que a farmácia nunca 

realiza estes ensaios. Foram pouco freqüentes os apontamentos de desvios em 

itens relacionados à infra estrutura do estabelecimento e à manipulação. Todos 

estabelecimentos foram citados como conforme em relação à presença de uma 

balança em cada laboratório, segregação dos laboratório de manipulação de sólidos 

e líquidos dos demais, e presença de livro de receituário. 
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