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PARECER CREMEB 72/2005 
(Aprovado em Sessão Plenária de 18/11/2005) 

 
 
Parecer Consulta n°.             115.680/2005     

Assunto:                 Prescrição de medicamentos industrializados X prescrição                 

de   fórmulas para manipulação. 

 
É direito do médico a prescrição de   

medicações formuladas a aviadas por     

farmácia de manipulação. Entretanto é direito  

do paciente receber, caso solicite, a     

prescrição da mesma medicação, caso exista, 

fabricada pela indústria farmacêutica. 

 
        Parte Expositiva 

 
Em correspondência enviada por e-mail, o consulente informa que foi       

atendido por um médico dermatologista que prescreveu medicações que  

deveriam ser aviadas em farmácia de manipulação. Como é usuário de          

plano de saúde que reembolsa parte do valor dos medicamentos, com        

exceção dos homeopáticos e manipulados, solicitou do médico, outra           

receita com o nome comercial das medicações para que pudesse usufruir           

do benefício. Entretanto, apesar de ter sido informado pelo próprio médico         

da existência das medicações em farmácias tradicionais, o mesmo se         

recusou a lhe fornecer uma nova receita alegando a sua preferência pela 

medicação manipulada. 

Questiona ao Conselho se é um direito seu receber a receita solicitada e            

em caso afirmativo, como fazer para convencer o médico. 

Da avaliação de documentos sobre esta temática no Sistema Conselhal,           

não obtivemos resultados positivos. 

Sem este amparo restam-nos os dispositivos da Legislação a do Código de Ética 

Médica. 
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A Lei número 5.991, de 17 de dezembro de 1973 (que dispõe sobre o controle 

sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 

correlatos, a dá outras providências), define: 

 

Farmácia - estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais a oficinais, de 

comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos a correlatos, 

compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade 

hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica; 

 

Drogaria - estabelecimento de dispensação a comércio de drogas, medicamentos, 

insumos farmacêuticos a correlatos em suas embalagens originais; 

 

Partindo desta lei podemos considerar a legalidade tanto da farmácia de 

manipulação como da drogaria para venda de medicamentos. 

 

A questão em tela nos leva, portanto para a contraposição de duas situações, a 

autonomia do médico x a autonomia do paciente. 

 

Buscamos alguns artigos do Código de Ética Médica para o esclarecimento 

necessário. No Capítulo II - Direitos do médico: 

 

Artigo 21: É direito do médico: indicar o procedimento adequado ao paciente, 

observadas as práticas reconhecidamente aceitas a respeitando as normas legais 

vigentes no país. 

 

No capítulo IV - Direitos humanos: 

 

Artigo 46: É vedado ao médico: efetuar qualquer procedimento médico sem o 

esclarecimento e o consentimento prévios do paciente ou de seu responsável 

legal, salvo em iminente perigo de vida. 

 

No capítulo V - Relação com pacientes a familiares: 
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Artigo 56: É vedado ao médico: desrespeitar o direito do paciente de decidir 

livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em 

caso de iminente perigo de vida. 

 

Com base nestes referenciais, avaliamos a questão formulada pelo consulente. 

 

O médico prescreveu uma formulação para ser aviada em uma farmácia de 

manipulação,o que não infringe nenhuma legislação nem norma vigente, salvo no 

caso de prescrições vedadas pelo CFM através da Resolução 1477/1997 (veda  

aos médicos a prescrição simultânea de drogas do tipo anfetaminas, com um ou 

mais dos seguintes fármacos: benzodiazepínicos, diuréticos, hormônios ou 

extratos hormonais a laxantes, com finalidade de tratamento de obesidade ou 

emagrecimento). 

 

Ocorre que segundo o informado, a medicação prescrita era também fabricada 

pela indústria farmacêutica a poderia ser adquirida em farmácias/drogarias 

convencionais a que traria além do provável benefício clínico um benefício  

financeiro adicional para o paciente. 

 

Neste caso temos que avaliar qual a motivação do médico para a atitude de não 

fornecer uma segunda receita para ser aviada neste último estabelecimento 

citado. A motivação pode ser meramente técnica, decorrente da experiência com a 

medicação manipulada a os seus resultados; por outro lado não podemos 

desconhecer que a motivação pode ser meramente financeira, tendo como pano 

de fundo os percentuais fornecidos pelas farmácias de manipulação ao médico, 

por cada medicação formulada, o que é uma prática que vai de encontro aos 

postulados éticos da profissão. 

 

Na primeira hipótese, cabe ao profissional convencer o seu paciente dos 

benefícios da sua conduta, porém caso isto não ocorra deverá fornecer a receita 

conforme solicitado pelo paciente. Caso a motivação seja a segunda descrita, o 

médico incorre em infrigência aos postulados éticos,e poderá vir a ser punido pelo 
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Conselho, caso seja denunciado. Também neste segundo caso o médico deverá 

fornecer a receita médica, conforme solicitado. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

É direito do paciente receber receita de medicação industrializada, quando  

existir, ao invés de fórmula de medicamento que só poderá ser aviada em 

farmácia de manipulação. 

 

Caso o médico tenha argumentos científicos para manter a prescrição da 

formulação, deve convencer o paciente de que o seu benefício financeiro é   

inferior ao ganho com a utilização da medicação formulada. 

 

Salvador, 24/10/2005. 

É o parecer SMJ. 

 

Ceuci de Lima Xavier Nunes 

Conselheira Relatora 

 


