
Manual de uso 
da plataforma



www.validamagistral.com.br

Olá, você está no Valida Magistral

Hoje vamos te ensinar, passo a 
passo, como usar a plataforma de 
validação de receitas e dispensação 
de medicamentos.

Se você chegou até aqui vamos te
mostrar passo a passo o cadastro
da farmácia, dos farmacêuticos e
atendentes.

Na sequência, você saber como
fazer a dispensação das receitas.

Então,  vamos lá.



ACESSAR O PAINELhttps://gerencia.sibrafar.com.br/

Para acessar,  digite o login e a senha que você cadastrou quando fez a assinatura

CLIQUE EM ACESSAR

CADASTRO DA FARMÁCIA

https://gerencia.sibrafar.com.br/


1 ° ACESSO

No primeiro acesso, fazer o aceite das políticas 
contratuais e de segurança da plataforma Valida 

Magistral.

Após este procedimento, vamos para o painel de 
cadastramento



Caso você seja dono de mais de uma farmácia, você pode cadastrar toda a sua 

rede aqui. 

PAINEL DE CADASTRAMENTO



PAINEL DE CADASTRO DA FARMÁCIA

Aqui você faz o cadastro da farmácia – Preencha todos os campos

CLIQUE EM CADASTRAR



PAINEL DE CADASTRO DO FARMACÊUTICO

Aqui você faz o cadastro do farmacêutico – Preencha todos os campos

CLIQUE EM CADASTRAR



PAINEL DE CADASTRO DO ATENDENTE

Aqui você faz o cadastro dos atendentes – Preencha todos os campos

CLIQUE EM CADASTRAR



COM TUDO PRONTO, VAMOS 
PARA A DISPENSAÇÃO

ACESSE: VALIDAMAGISTRAL.ORG.BR

FAÇA SEU LOGIN  E ENTRE NA 
PLATAFORMA





SELECIONAR FARMÁCIA

Agora selecione a sua farmácia 

CLIQUE EM SELECIONAR

Farmácia 

Farmácia 



AGORA VAMOS VALIDAR A RECEITA DIGITAL

Clique em Validar Arquivo

Na tela seguinte, clique em buscar e seleciona o arquivo da receita no seu computador e sobe para a plataforma.

Depois, clique em enviar



Em seguida, digite o CRM do médico e selecione o Estado Brasileiro.

Clique em ‘Ok’ e aguarde a validação da receita.



REGULAR OU IRREGULAR

A tela seguinte, irá dizer se o prescritor está com sua situação regularizada no CFM



ERRO

Caso a receita não esteja assinada digitalmente e/ou em conformidade com o ICP Brasil, o sistema 
acusa  que existem algo errado 



DISPENSAÇÃO

AGORA COM TUDO CHECADO, VAMOS DISPENSAÇÃO DA RECEITA DIGITAL

Vá o menu CONSULTAR RECEITAS  – coloque o CPF do paciente e clique OK



HISTÓRICO DA RECEITA

Nesta tela irá aparecer todo o histórico das receitas do paciente. Clique VER RECEITA



RECEITA

Na tela, aparecerá a Receita, com os dados do paciente e a prescrição. 

Clique em Dispensar Receita 

VOCÊ PODE FAZER A DISPENSAÇÃO PARCIAL DA RECEITA.

PRONTINHO!!!

José da Silva

Rua Pernambuco, 528



FINALIZAÇÃO

Nesta tela, preenchemos o número de lote e a quantidade a ser 
dispensada. 

É só preencher e clicar em dispensar.

PRONTINHO!!!



Caso você ainda tenha dúvidas, entre em contato conosco pelo 

NOSSO CHAT ON LINE. 

Estamos prontos para ajudar você!


