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Por que a atuação do farmacêutico na farmácia de manipulação
é tão importante?
➢ O farmacêutico sempre estará à disposição para tirar dúvidas de
medicamentos e doenças;
➢ Orientar a população sobre posologia e afins;
➢ O profissional deve manipular a fórmula prescrita de acordo com
cada receituário (além de conferi-los) sendo de medicamentos,
vitaminas ou cosméticos.
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OS BENEFÍCIOS DA MANIPULAÇÃO PARA A POPULAÇÃO SÃO:
- Fórmula totalmente confiável, com
doses corretas e manipulado por um
farmacêutico;
- Tratamento sem desperdícios de
medicamentos;

- Facilidade e economia;
- Eco-Friendly (amigável ao
meio ambiente);

E o mais importante: FEITA EXCLUSIVAMENTE PRA VOCÊ!!!
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Você sabia?
➢ Há 30 mil anos a.C. as pessoas já usavam
plantas para fins medicinais e as
primeiras farmácias foram construídas
em colégios pelos jesuítas.
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➢ De acordo com a Lei 5991, dezembro de
1973, foi estabelecido a obrigatoriedade
da presença do farmacêutico durante
todo o horário de funcionamento.
Ressaltando assim, que não apenas na
farmácia de manipulação, mas também em drogarias e outros locais
que exijam a presença ilustre do farmacêutico.
➢ Uma das principais vantagens dos medicamentos manipulados é a
possibilidade de associar várias soluções de tratamentos em uma
única fórmula. Esse é um aspecto que beneficia, principalmente,
idosos que precisam ingerir diferentes remédios durante o dia.
➢ As plantas medicinais são uma
importante fonte terapêutica, que
utiliza qualquer parte de uma planta
com conhecido efeito farmacológico,
seja em extrato, pomada ou cápsula,
auxiliando nos tratamentos de
problemas de saúde.
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O Brasil é referência mundial na manipulação farmacotécnica.

