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Manual do Consumidor
da Farmácia Magistral

Um Guia que irá favorecer
o seu tratamento e garantir
a sua saúde

Introdução
Esse manual contém informações gerais sobre o uso correto
dos medicamentos manipulados, precauções e advetências, de
modo a esclarecer dúvidas mais comuns.
Para quaisquer outras informações contate um de nossos farmacêuticos, nossos profissionais estão à sua disposição para atendê-lo em tudo que for preciso.
Temos como objetivo alcançar sua plena satisfação e não pouparemos esforços para que isso aconteça.
Na Farmácia Milícia todos os medicamentos são elaborados
sob manipulação criteriosa e supervisão constante de farmacêuticos especializados, proporciando ao cliente, além de rapidez e segurança, um produto de total qualidade e confiabilidade.
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Atenção!
Todos os medicamentos
Manipulados vão acompanhados pelas descrições
técnicas, que contém todas as informações necessárias para um tratamento
seguro e eficaz.
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Medicamentos
Manipulados
Um guia para a utilização correta dos medicamentos
Os medicamentos previnem, melhoram ou curam os sintomas de inúmeras doenças quando prescritos, aviados e utilizados de forma adequada. Assim, deve ficar claro para toda a população que o sucesso
de um tratamento médico depende de o paciente, e/ou seu cuidador,
seguir as recomendações prescritas e utlilizar o medicamento conforme a orientação recebida.
Na hora de adquirir qualquer medicamento, você deve solicitar e
prestar atenção na orientação farmacêutica, pois como estabelecimentos de saúde, as farmácias têm o dever de prestar esse serviço
aos consumidores. As farmácias magistrais observam os mesmos cuidados para o atendimento das formulações de medicamentos e de
outros produtos para a saúde.
O medicamento manipulado está sob cuidado de um rigoroso conjunto de regulamentações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, que coordena o sistema Nacional de Vigilâcia Sanitária
(SNVS) do Ministério da Saúde e ao qual estão relacionadas todas as
vigilâncias sanitárias dos estados e municípios.
As normas e legislações sanitárias para as farmácias magistrais buscam garantir qualidade, segurança e eficácia. Isto é obtido graças a
um sistema de garantia da qualidade, que inclui controle de matérias-primas e embalagem, monitoramento do processo de manipulação das formulações, qualificação de fornecedores, treinamento de
funcionários, entre outros requisitos, no atendimento à população.
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Quais são as vantagens do medicamento manipulado?
• Associação de medicamentos
Alguns pacientes precisam ser tratados com vários medicamentos ao
mesmo tempo. Para facilitar o tratamento, o profissional de saúde habilitado pode prescrever a manipulação de uma fórmula que possibilite
a associação de várias substâncias necessárias, o que pode traduzir-se
em comodidade, economia e maior possibilidade de atendimento ao
que foi prescrito.
• Medicamentos não disponíveis
a) Alguns tratamentos requerem medicamentos que não existem ou que
estão em falta no mercado. A farmácia magistral poderá atender à prescrição manipulando o produto, evitando, assim, que o tratamento seja interrompido, o que poderia agravar ou comprometer a saúde do paciente.
b) Certos medicamentos industrializados podem, por diversos motivos,
ser retirados do mercado. Com o medicamento manipulado, o paciente
não precisará interromper o seu tratamento, além de respeitar o profíssional prescritor, mantendo acessível uma formulação de seu interesse e
de interesse dos seus pacientes.
• Formas farmacêuticas diferenciadas
O paciente pode necessitar de apresentações não disponíveis em medicamentos industrializados. Como exemplo, há pacientes com dificuldade
de deglutir cápsulas e comprimidos que necessitam que seu medicamento seja líquido. A manipulação possibilita que o profissional de saúde
habilitado prescreva formas farmacêuticas diferenciadas e adequadas
às necessidades de cada paciente. Atualmente, existem medicamentos
em forma de balas, pirulitos, géis transdérmicos, soluções para inalação,
entre outros.
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• A dose certa para a pessoa certa
A farmácia magistral oferece medicamentos sob prescrição em doses diferenciadas para atender às necessidades de cada paciente. Este diferencial é importante, principalmente para alguns grupos especiais de pacientes, como: idosos, prematuros, crianças, portadores de doenças renais ou
hepáticas, entre outros.
• Segurança
A farmácia magistral segue as normas de Boas Práticas de Manipulação
determinadas pela Anvisa, ou seja, a qualidade das matérias-primas, dos
materiais de embalagens utilizados e do processo de manipulação é rigorosamente controlada.
• Economia e preservação do meio ambiente
O produto manipulado é prescrito na quantidade e na dosagem exatas
para o seu tratamento, evitando desperdícios e o descarte de resíduos que
contaminam o meio ambiente.
• O Rótulo personalizado
O rótulo do medicamento manipulado contém informações que evitam
riscos, como a troca ou o consumo inadequado por outras pessoas.
• Pacientes alérgicos e/ou intolerantes
Alguns aditivos utilizados tanto nos medicamentos manipulados quanto
nos industriais podem causar alergia e/ou intolerâcia em determinados
grupos de pacientes. A farmácia magistral proporciona a manipulação
dos medicamentos sem estes aditivos para grupos especiais de pacientes,
ou sempre que solicitado.
• Interação prescritor- farmacêutico
Visando esclarecer dúvidas que garantam a qualidade do produto prescrito para a recuperação da saúde do paciente, sempre que necessário, há
um contato entre o prescritor e o farmacêutico.
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Recomendações que irão favorecer seu tratamento e
garantir sua saúde
Informações adicionais sobre as farmácias magistrais
Na farmácia magistral há sempre farmacêuticos disponíveis para esclarecer suas dúvidas e orientá-lo em relação ao seu tratamento.
• Como em qualquer estabelecimento de saúde, a limpeza e o bom
estado de conservação da estrutura física da farmácia magistral estão
previstas pelas Boas Práticas de Manipulação determinadas pela Anvisa.
• O estabelecimento oficial legalmente reconhecido para a venda de
produtos manipulados e de qualquer outro medicamento é a farmácia
magistral. Portanto, não compre produtos manipulados em consultórios médicos, clínicas de estética, SPAs ou academias.
• O valor do medicamento pode variar de acordo com o estabelecimento. Porém, não use apenas o preço como critério de escolha.
• Caso você não conheça uma farmácia magistral (é a primeira vez que
você irá solicitar este tipo de produto ou você não conhece algum estabelecimento em sua região), solicite ao seu prescritor a indicação de
uma farmácias.
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Conheça o farmacêutico
Seguir a prescrição médica é sempre mais fácil se você solicita a ajuda
de um farmacêutico, pois ele é o profissional capacitado para prestar orientações e informações corretas sobre medicamentos e outros
produtos de saúde, além de modos de usar, reações adversas, interações medicamentosas e alimentares. O farmacêutico está disponível
para solucionar as suas dúvidas e orientá-lo em relação ao tratamento
prescrito pelo seu médico.

O que você deve informar ao profissional de saúde prescritor
Quanto mais informações o prescritor obtiver sobre seus problemas
de saúde, mais fácil será para ele diagnosticar a doença e encontrar o
tratamento adequado: divida a responsabilidade. Para tanto, descreva
detalhadamente seus sintomas, informando, inclusive, quando surgiram e responda claramente às perguntas realizadas. Alguns detalhes
são de grande importância para o diagnóstico e tratamento de certas
doenças, por isso, sempre informe ao prescritor sobre:
• Qualquer medicamento que você esteja utilizando, mesmo os de
origem natural e/ou administrados por conta própria.
• Qualquer outro tratamento complementar que esteja seguindo.
• Se está grávida ou amamentando.
• Outras doenças das quais seja portador, crônicas ou não.
• Eventuais alergias.
• Qualquer medicamento que já tenha lhe causado alguma reação
adversa.
• O hábito de ingerir bebidas alcoólicas, mesmo que em pequenas doses, pois alguns medicamentos não devem ser associados ao álcool.
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Informações úteis
• Conforme o Código de Ética Médica – Resolução CFM nº1931, de
17 de setembro 2009, a receita médica deve ser legível para você e
para o farmâceutico que vai avia-la, caso contrário, poderá induzir a
erros. Portanto, você deve recusar uma receita ilegível.
• Conforme o Código de Ética Médica e a Lei nº5991/73, você também pode recusar receitas em códigos, com siglas ou nomes comerciais desconhecidos, como fórmula G-79, Cápsulas Vitamínicas,
Cápsulas Anti-Radicais Livres etc. Você tem o direito de saber o que
irá consumir e escolher onde manipular seus medicamentos e outos
produtos para a saúde.
• Caso a medicação prescrita seja de uso contínuo e não contenha
substâncias sujeitas a controle de Anvisa, você pode solicitar ao seu
prescritor que faça constar em sua receita uma das expressões: ”Tratamento por X meses” ou “Repetir X vezes”.
• Alguns medicamentos são controlados pela Anvisa e por isso necessitam de Notificação de Receita ou Receita de Controle Especial,
que ficam retidas na farmácia. Se for este o seu caso, solicite a receita ou a notificação de receita ao seu prescritor, pois somente assim
as farmácias magistrais poderão aviá-la.
• Alguns tipos de medicamentos estão sujeitos a controle especial,de acordo com a portaria SVS/MS nº344/98 e suas atualizações, do
Ministério da saúde, e só podem ser manipulados mediante a recei9
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ta de Controle Especial e/ou a Notificação de Receita, Expedida pelo
médico ou outro profissional de saúde habilitado, que fica retida na
farmácia. Para manipuar este tipo de medicamento, a farmácia deve
possuir uma Autorização Especial, concedida pela Anvisa.
Sempre que você precisar manipular um medicamento controlado,
uma nova receita e/ou notificação deverá ser apresentada. Observe
que o rótulo do produto deve vir acompanhado de uma etiqueta vermelha, preta e/ou branca, conforme a classe terapêutica a que pertença o medicamento.
Os medicamentos controlados por leis sanitárias específicas só poderão ser aviados para 30 ou 60 dias de tratamento, de acordo com
classificação a que pertencem (veja quadro abaixo).O medicamento
controlado poderá ser adquirido em farmácias magistrais de todo o
território nacional ou apenas no estado em que foi prescrito, dependendo da classificação sanitária a que pertença.
Em caso de dúvida, consulte o profissional de saúde prescritor ou o
farmacêutico.

Precrição

Validade da
Prescrição

Tempo de
Tratamento

Receita			
Especial
30 dias
60 dias
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Notificação de
Receita “B”

30dias

60 dias

Notificação de
Receita “B2”

30dias

30 dias
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Perguntas que você pode fazer
• Para que serve esse medicamento?
• Como devo armazená-lo?
• Posso tomar este medicamento com outros medicamentos?
• Devo alterar minha dieta ou posso consumir os mesmos alimentos?
• Como devo tomar o medicamento?
• Por quanto tempo devo tomar o medicamento?
• Quando devo parar de tomar o medicamento?
• Quais precauções devo tomar quando estiver usando o medicamento?
• Quais reações adversas poderão ocorrer?
• Se meus sintomas não desaparecerem, quanto tempo devo esperar
para informar ao prescritor?

Atenção que você deve ter durante o tratamento
• Informe seu prescritor se novos sintomas aparecerem após o inicio
do tratamento.
• Se você não tomou o medicamento adequadamente, fale com o
seu prescritor, pois falhas no tratamento podem acarretar problemas
de saúde. Se você não contar ao seu prescritor, ele não entenderá
porque os sintomas não desapareceram e poderá aumentar a dose do
medicamento sem necessidade ou mesmo mudar de medicamento,
pondo em risco a sua saúde.

Automedicação
• O uso de medicamentos pode trazer riscos, procure sempre um
médico ou farmacêutico antes de iniciar a utilização de um medicamento.
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Como deve ser uma receita?
O modelo a seguir é um exemplo de como deve ser uma receita médica do produto manipulado, segundo as recomendações dos Códigos de Ética Médica e Farmacêutica, das Leis Sanitárias e do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor.

12

Medicamentos Manipulados

Como deve ser o rótulo do medicamento?
O frasco ilustrado abaixo traz o exemplo de como deve ser o rótulo
de produto manipulado, segundo as recomendações do Código de
Ética Farmacêutica, das Leis Sanitárias e do Código de Proteção e
Desfesa do Consumidor.
Além dos dados contidos na receita, o rótulo deve informar qual é a
apresentação específica do produto: creme, pomada, solução, loção,
cápsulas etc., e, se necessário, conter informações complementares,
como: Agite antes de usar, Conserve em geladeira ou outras.

Sr. José M.A.M. Silva
Dra. Maria L.M.C. Figueira

Nº5485
Fab:04/09/2012
Val:05/02/2013

Ácido Ascórbico................250 mg
Piridoxina.....................100 mg
Excipiente qsp.................1 cápsula

Uso Interno
Contém 30 cápsulas
Posologia: Tomar 1 cápsula, duas vezes ao dia
A Farmácia Ltda.
Tel:(11)3234-4932
R. do Exemplo s/n - Vl. Mariana - SP
CNPJ 99.999.999/0001-99
Farm. Resp.: Dr. João da Silva - CR 00000
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Modelo de etiquetas
Algumas informações complementares podem estar contidas em
etiquetas, como as dos modelos abaixo:
Medicamentos controlados
Exemplos de etiquetas utilizadas nas embalagens:
Entorpencentes e psicotrópicos

Anfepramona

Retinóides

Controle Especial

Medicamentos controlados
Exemplo de etiquetas utilizadas nas embalagens:
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Fatores que aceleram a degradação dos medicamentos
• Luz, calor, umidade, ar e microorganismo são alguns dos fatores que aceleram a degradação de medicamentos e cosméticos. Estes fatores podem
alterar o medicamento, mesmo que ele esteja dentro do prazo de validade.
• Mantenha o medicamento em sua embalagem original, fechada, em lugar
seco, em temperatura ambiente (15 a 30°C), ao abrigo da luz e do calor excessivos. O sol e a umidade podem alterar o medicamento, mesmo dentro
do prazo de validade.
• Sempre manuseie o medicamento com as mãos limpas e secas.
• Não guarde os medicamentos em armários de banheiro e cozinha ou perto de pias e lavatórios.
• Não coloque as cápsulas sobre a palma das mãos , devolvendo-as, em seguida, para o frasco, pois a umidade das mãos é transferida para a cápsula,
que é de gelatina, e acaba umidificando o restante do medicamento. Ao
utilizar o medicamento, procure retirar apenas uma cápsula de dentro do
frasco com as mãos bem secas.
• Os frascos de cápsulas podem vir acompanhados de algodão e/ou de sachês de sílica. Não os retire da embalagem, pois eles servem para diminuir a
quantidade de ar e umidade dentro do frasco e assim proteger as cápsulas.
• Não misture diferentes medicamentos numa mesma embalagem. Mantenha sempre os medicamentos em sua embalagem original, fechada, e
não remova o rótulo, pois ele contém informações importantes.
• Os medicamentos com a orientação “manter em geladeira” devem ser
armazenados longe do congelador, de preferência em locais seguros e longe de alimentos.
• Não utilize medicamentos com data de validade vencida. Sempre verifique o prazo de validade dos medicamentos e de outros produtos para a
saúde.
• Em caso de alteração de cor, odor, consistência ou sabor, procure seu farmacêutico para esclarecimentos.
15

Medicamentos Manipulados

Importante
Leia sempre o rótulo do medicamento para garantir a utilização correta.
Nunca utilize medicamentos:
• No escuro. E se você usa óculos, coloque - os antes de ingerir o medicamento.
• Se tiver dúvidas. Consulte o farmacêutico que manipulou o produto
ou o seu prescritor.
• Alterando horários ou quantidades. Os medicamentos devem ser
administrados exatamente como foram prescritos e do modo como
consta no rótulo, portanto siga corretamente as orientações. Alguns
medicamentos, por exemplo, não são eficazes se forem administrados
durante as refeições, enquanto outros devem ser administrados exatamente nestas ocasiões.
• Caso tenha omitido alguma informação ao prescritor. Algumas associações podem ser perigosas: antibióticos, por exemplo, não devem
ser ingeridos com antiácidos, assim como sedativos ou analgésicos não
devem ser misturados com álcool.
• Se a data de validade estiver vencida. Verifique sempre o prazo de validade dos medicamentos, pois algumas substâncias podem tornar-se
perigosas após vencida a validade.
• Com rótulo ilegível. Cuide para não manchar os rótulos dos medicamentos. Pois eles contêm informações importantes a respeito de como
e quando o medicamento deve ser tomado.
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Abaixo, algumas definições para os termos utilizados com relação à
temperatura de armazenamento.

Dúvidas mais comuns
Pergunta: Se eu tiver alguma dúvida sobre o medicamento manipulado,
a quem devo recorrer na farmácia?
Resposta: Ao farmacêutico. Ele é o profissional habilitado para prestar
assistência farmacêutica e dar orientação correta sobre os medicamentos.
Pergunta: Se eu não me adequar ao medicamento prescrito, o que
devo fazer?
Resposta: Procure imediatamente o seu farmacêutico.
Pergunta: Se ficar grávida ou começar a amamentar, eu posso utilizar
um medicamento prescrito anteriormente?
Resposta: Se existir possibilidade de estar ou ficar grávida, assim como
de amamentar durante o tratamento, informe imediatamente o seu
médico ou profissional de saúde habilitado. Ele irá orientá-la sobre a
possibilidade de utilizar ou não os medicamentos.
Pergunta: Se logo após a consulta eu não aviar o medicamento, transcorrido algum tempo, eu posso fazê-lo?
Resposta: Se durante a consulta o médico lhe prescreveu um medicamento e por algum motivo você não o aviou, você não deve fazê-lo
após ter decorrido um determinado período. O organismo pode ter
reagido mesmo sem o uso do medicamento, melhorando ou pioran17
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do e, após um tempo, aquele medicamento receitado anteriormente
pode ser ineficiente ou mesmo perigoso.
Quando você está doente e procura um médico, é preciso ter em
mente que a prescrição recomendada por ele deve ser utilizada imediatamente, caso contrário, peça orientação ao farmacêutico sobre
como proceder ou retorne ao seu médico. Os medicamentos controlados não poderão ser aviados após 30 dias de emissão da prescrição.
Pergunta: Eu posso consumir bebidas alcoólicas enquanto estou utilizando o medicamento?
Resposta: O álcool poderá diminuir ou aumentar a ação do medicamento, interferindo no seu tratamento. Converse com seu farmacêutico ou com o médico para obter a orientação correta sobre cada caso.
Pergunta: Se eu esquecer de tomar o medicamento nos horários recomendados, o que devo fazer?
Resposta: Converse com seu farmacêutico ou com seu médico para
obter a orientação correta sobre cada caso.
Pergunta: Eu posso utilizar mais de um medicamento ao mesmo tempo?
Resposta: Alguns medicamentos podem ter sua ação alterada por outras substâncias, portanto se você já estiver em tratamento, informese com seu farmacêutico ou com o médico sobre a possibilidade ou
riscos de utilizar dois ou mais medicamentos ao mesmo tempo.
Pergunta: O médico recomenda que eu tome o medicamento em jejum. Qual o melhor horário para tomá-lo?
Resposta: Proure tomar os medicamentos que necessitam ser administrados em jejum pela manhã, ao acordar, ou 1 hora ou 2 horas após
uma refeição.
Pergunta: Eu posso aumentar a dose recomendada pelo médico se a
dor, ou o sintoma, ficar mais forte?
Resposta: Não. Apenas o seu médico poderá alterar a dose ou a posologia ( modo de uso ) de seus medicamentos.
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Pergunta: Já estou me sentindo bem melhor. Posso interromper o tratamento?
Resposta: Não. A medicação deve ser usada durante o período prescrito pelo seu médico e somente ele pode autorizar sua interrupção.
Pergunta: Mando manipular meu medicamento com frequência e percebo que nem sempre a cor das cápsulas é a mesma. Isso tem algum
significado?
Resposta: A utilização de cápsulas coloridas é uma opção de cada farmácia e não interfere na qualidade e ação do produto.
Pergunta: Por que a farmácia magistral, às vezes, faz uma quantidade
maior que solicitada de cápsula?
Resposta: Algumas vezes, o volume da dose prescrita pelo seu médico
é maior que a capacidade de cápsula e é necessário dividir a dose em
mais de uma. Quando isso ocorrer, o farmacêutico lhe dará a orientação sobre o uso correto do medicamento.
Pergunta: Ao solicitar a manipulação de um creme, xampu, loção ou
xarope, percebo que, às vezes, a embalagem não vem completa. A farmácia pode ter manipulado uma quantidade menor que a solicitada?
Resposta: Não. O médico prescreve a quantidade exata para seu tratamento e, às vezes, a farmácia, não dispondo de embalagem para
aquele volume, utiliza uma embalagem com capacidade superior ao
volume prescrito.
Pergunta: Meu xampu está acabando e eu não posso retornar ao médico. Posso acrescentar água para que ele renda mais?
Resposta: Não. Ao acrescentar água, você estará diluindo as substâncias ativas e diminuindo o efeito esperado.
Pergunta: Eu posso continuar tomando um medicamento cujo prazo
de validade contido no rótulo já expirou?
Resposta: Não. O prazo de validade do medicamento deve ser respeitado sempre.
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Homeopáticos
1 - Não se automedique e não dê ouvidos a palpites! Siga sempre a
orientação do seu clínico. Como você já sabe, a prescrição do medicamento homeopático é individualizada.

2 - Seu medicamento é de uso pessoal e instranferível e deve estar
lacrado no momento da retirada. Certifique-se que o seu nome e do
profissional que o consultou constam no rótulo, onde também devem
constar as datas de manipulação a prazo de validade, o número de
registro no livro de receitas da farmácia, a fórmula do medicamento
solicitado e o modo de usar. Antes de começar a tomar seu medicamento, confira o rótulo com a prescrição feita pelo clínico.

3 - Mantenha o medicamento na embalagemm original, bem fechada,
em local seco e fresco, longe da umidade, ao abrigo da luz solar direta
e do calor. Em caso de alteração de cor, odor, consistência ou sabor,
procure seu farmacêutico para esclarecimentos.

4 - Não o guarde em armários de banheiro ou perto de pias e lavatórios. Mantenha-o longe de perfumes e/ou quaisquer substâncias que
apresente forte odor.

5 - Mantenha o medicamento homeopático distante de aparelhos
que emitam radiações eletro-magnéticas como geladeira, televisão,
microondas, celular etc ...

6 - Manuseie os produtos com as mãos limpas e secas. Em se tratando
de cremes, pomadas ou géis, evite sua contaminação utilizando a es20
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pátula (pazinha) que acompanha a embalagem. Após o seu uso, leve-a
corretamente com água e sabão neutro, enxugando-a com papel toalha para depois reutilizá-la. Procure também evitar exposição ao sol.

7 - Na hora de tomar o seu medicamento, coloque a quantidade
de glóbulos ou tabletes na tampinha do frasco e vire na boca, para
evitar o contato com as mãos. Ao tomar medicamentos em gotas,
não encoste a cânula na boca, pois isto poderá levar contaminação
para o interior do frasco de medicamento.

8 - Não utilize o mesmo conta-gotas para medicamentos diferentes.
9

- Tome seu medicamento, preferencialmente, longe de refeições.
A dose única pode ser tomada em jejum, ao acordar, ao deitar, ou
conforme orientação do clínico.

10 - Durante o tratamento, evite contato com qualquer produto a
base de cânfora. Exemplo: Gelol, Vick etc...

11 - Princípios ativos de origem vegetal, como as tinturas, têm a sua
colocação natural variável de acordo com a época da colheita da planta e podem gerar variações na cor final do medicamento.

12

- Algumas matérias-primas são naturalmente coloridas e/ou
tem odor forte e são evidentes mesmo quando misturadas com
outras substâncias.

13 - O peso ou volume dos medicamentos está discriminado no rótulo e independem da capacidade máxima das embalagens.

14 - É permitido, durante o tratamento homeopático, a ingestão de
álcool, café, chá etc...; a não ser que seja recomendado pelo clínico
uma dieta de restrição.
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15 - Comunique ao clínico qualquer mudança em seu estado de
saúde. É possível que ele precise alterar a prescrição inicial em
função das novas informações. Não espere o dia marcado para a
nova consulta. A boa relação médico-paciente é fundamental para
o êxito do seu tratamento.

16 - Consulte seu médico a respeito de suas atividades físicas: saiba
que alguns medicamentos podem causar sonolência e não se deve
dirigir veículos ou operar máquinas durante seu uso.

17 - Em caso de gravidez ou lactação informe-se com seu médico
sobre a necessidade de interromper, ou não, o uso do medicamento.

18 - Não utilize medicamentos com o prazo de validade vencido.
19 - Somente repita uma receita se seu clínico assim recomendar.
20 - Medicamentos homeopáticos somente devem ser adquiridos
em farmácias com manipulação homeopática, pois lá haverá um farmacêutico especialista em homeopatia.

21 - A prescrição feita pelo clínico deve ser entendida por toda
farmácia com manipulação homeopática. Quando isso não ocorrer, pode ser que se trate de uma prescrição em código. O uso de
códigos, siglas, números e nomes arbitrários, são proibidos pela
legislação farmacêutica brasileira e pode colocar sua saúde em risco. No caso de prescrição em fórmula, a composição deverá estar
discriminada no rótulo.

22 - A presença do farmacêutico homeopata é a sua garantia de receber exatamente o medicamento que necessita. Procure conhecê-lo!
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Lembre-se!

Sempre que houver dúvidas com relação ao preparo
ou uso dos medicamentos procure um farmacêutico.
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