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#MEDICAMENTOMANIPULADOEUUSO

A curiosidade da ciência em relação ao fun-
cionamento do corpo humano é antiga e 
tornou-se ainda mais intrigante, após a des-
coberta da sequência do DNA, apresenta-
da por Francis Collins e J. Craig Venter, em 
2000. A expectativa de identificar diagnós-
ticos e realizar tratamentos mais eficientes 
para inúmeras doenças, incentivou os inves-
timentos na Genômica (área que estuda o 
genoma). Com a medicina evoluindo nessa 
direção, é natural que as medidas terapêu-
ticas sigam o mesmo rumo. É nesse sentido, 
que o tratamento customizado tem ganha-
do destaque nos consultórios, começando 
pela prescrição personalizada.

Por esse motivo, aliado a evolução das no-
vas tecnologias que fazem parte do desen-

AS VANTAGENS DE
CUSTOMIZAR

AS PRESCRIÇÕES

volvimento dos insumos magistrais e que 
garantem a sua qualidade, a escolha pelo 
produto manipulado superou o conceito de 
“menor preço” e tornou-se um recurso efi-
ciente para os médicos utilizarem em seus 
pacientes. Com a disponibilidade de ativos 
cada vez mais inovadores, é possível perso-
nalizar formulações para diversos métodos 
terapêuticos e garantir a prevenção e uma 
melhor qualidade de vida.

Diversos especialistas durante a sua ativi-
dade clínica prescrevem fórmulas mani-
puladas para seus pacientes. Nos relatos 
a seguir, eles contam para a Revista Única, 
um pouco da sua experiência com o trata-
mento customizado. 
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95% do meu receituário. Essa prática do tra-
tamento customizado contribui para o meu 
trabalho, pois o paciente se sente diferencia-
do, com uma formulação personalizada. Ele 
fica satisfeito, porque percebe a rapidez e 
eficácia do tratamento, justamente por cau-
sa dessa individualização, e também com a 
economia gerada pelos melhores preços 
desses produtos. 

E os meus pacientes vêm até mim, por que 
eu customizo o tratamento deles. Com o uso 
de produtos manipulados, consigo determi-
nar a concentração adequada dos ativos na 
fórmula, que realmente quero para o meu 
paciente. Além disso, a qualidade e tecno-
logia das matérias-primas me transmitem a 
segurança para prescrever as formulações. 

Dra. Vânia Assaly (endocrinologista 
e nutróloga)
Hoje, com a Medicina Persona-
lizada, nós podemos entender 
as rotas metabólicas de cada 
doença. Ao identificar esse 
processo bioquímico, nosso 

trabalho é prevenir o surgimento da doença, 
corrigindo as suas disfunções através de mu-
danças do estilo de vida, por mudanças na 
dieta e até mesmo pelo uso de nutracêuticos, 
compostos bioativos ou medicamentos ade-
quados para aquele caso.

E as formulações magistrais ou alguns suple-
mentos são importantes na visão da perso-
nalização terapêutica, pois buscam corrigir 
o modelo da disfunção. Além dessas ferra-
mentas, é importante atuar com uma boa 
equipe, buscando uma prática integrativa, 
formada por profissionais coesos, que co-
nheçam e discutam o caso de cada paciente, 
com o objetivo de aumentar a expectativa 
de saúde ao longo de sua vida.

Dr. Márcio Tannure (ortopedista e trau-
matologista, diretor médico da Comis-
são Atlética Brasileira e do UFC no Bra-
sil, além de chefe do Departamento 
Médico do Flamengo) 
Desde que atuo como médico, 
eu trabalho com o tratamento

customizado dos meus pacientes, pois acre-
dito na individualidade de cada um, com um 
metabolismo específico e que vai reagir de 
maneira diferente diante da prescrição. Por 
isso, nós médicos, devemos utilizar o bom 
senso e não avaliar apenas a doença, mas sim 
o doente, na hora de decidir sobre a indica-
ção de um tratamento. Como atuo na área da 
Medicina Esportiva, procuro sempre refletir e 
tomar as decisões de acordo com a especifi-
cidade e individualidade dos atletas, pois um 
método terapêutico bom para um, talvez não 
seja para outro.

Acredito que o cuidado individualizado do 
paciente vem ganhando cada vez mais es-
paço na Medicina do Futuro. E são diversos 
fatores que têm influenciado isso, como a ex-
ploração da informação genômica, através 
das novas tecnologias disponíveis, que per-
mite o entendimento das interações entre 
nossos genes e os nutrientes. Atualmente, já 
possuímos exames que avaliam, por exem-
plo, o perfil genético, através do DNA, e com 
isso nos ajudam a entender a predisposição 
de cada metabolismo, o que nos auxilia a 
prescrever um tratamento personalizado 
como também a prevenir várias doenças.

Dr. Ricardo Shiratsu (dermatologista 
e vice-presidente da SBD-SP*) 
Sou formado em medicina há 
30 anos e já na minha residên-
cia prescrevia produtos mani-
pulados na prática. E hoje con-
tinuo a prescrever, inclusive, 
utilizo muito e isso representa

*Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional São Paulo
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Na prática clínica, utilizamos a suplementação 
de forma inteligente e customizada, com com-
postos bioativos, que nos ajudam no roteiro 
metabólico do adoecimento, auxiliando nas 
vias e disfunções bioquímicas celulares, o que 
vai nos assessorar na prescrição individualizada. 

Há 24 anos trabalho com suplementação nu-
tricional e considero que o uso de fórmulas 
magistrais deve ser feito com muita respon-
sabilidade, sempre amparado por pesquisas 
e excluindo-se os riscos individuais. Esse cam-
po tem uma vasta literatura de apoio. Esta-
mos aprendendo e teremos muito a aprender 
com as pesquisas na área de Nutriogenômica 
e Farmacogenômica, para atuar mais efetiva-
mente na personalização.

Dr. Fábio dos Santos (cardiologista, 
pós-graduado em Nutrologia, seguin-
do a visão Integrativa, Funcional e 
Personalizada) 
A grande vantagem da perso-
nalização metabólica é a indivi-
dualização, pois o metabolismo

de cada indivíduo funciona de maneira dife-
rente. E para entender as informações sobre 
o funcionamento do organismo de cada pa-
ciente optamos pela visão P4 da Medicina: 
Preventiva, Preditiva, Proativa e Personaliza-
da. Com isso, é possível encontrar o cami-
nho entre saúde e doença, onde cada pes-
soa está e os desvios metabólicos que são 
possíveis de corrigir. Por esse motivo, dentro 
dessa prática, é impossível que um único 
medicamento atenda a todos. 

A visão da Medicina Funcional, Integrativa e 
do Estilo de Vida nos permite ter essa pers-
pectiva de entendimento metabólico perso-
nalizado e nos leva a customização do trata-
mento de cada paciente. 

Desde 2000, prescrevo o tratamento cus-
tomizado e, hoje em dia, mais utilizo for-
mulações personalizadas do que prescre-
vo algo pronto.

Dra. Alexandra Bononi (dermatologista)
Cada ser humano é único, 
portanto, a nossa genética é 
diferente e até mesmo entre 
gêmeos idênticos, com estilo 
de vida próprio, influenciados 
por hábitos e pelo ambiente, 

também é possível encontrar distinção com 
o passar do tempo (Epigenética).

A dermatologia é uma área da medicina ex-
tremamente fascinante por sua diversidade 
de características e condições clínicas. Uso 
há  muito tempo, com sucesso, as  formula-
ções magistrais, pois elas me permitem tra-
tar diversas necessidades da pele ao mesmo 
tempo. Além disso, me possibilitam traba-
lhar as concentrações dos ativos, conforme 
o que eu mais preciso, consigo otimizar a 
quantidade de produtos que o paciente uti-
liza, aumentando a adesão ao tratamento, 
assim como, escolher o melhor veículo para 
o seu tipo de pele e sua preferência.

Portanto, na minha opinião, o uso das formu-
lações magistrais bem feitas só agregam va-
lor ao meu trabalho diário.

Dr. Gustavo Campos (ortopedista, 
especialista em Cirurgia do Joelho)
Os tempos estão mudando 
com uma velocidade extraor-
dinária! Cada vez mais temos 
a oportunidade de conhecer 
novidades em tecnologias e

produtos, nas mais diferentes áreas. E a área 
dos fármacos não difere disso. Novas subs-
tâncias, novas interações, novos conceitos 
aparecem a cada dia. Produtos farmacêuti-
cos padrões, que não nos permitem traba-
lhar doses, criar interações mais adequadas, 
estão indo totalmente contra essa realidade. 

Em relação ao nosso entendimento sobre as 
doenças e sobre as características de cada 
um de nossos pacientes, a mesma coisa se 
aplica, principalmente, no tocante ao modo 
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de encararmos pessoas que apresentam a 
“mesma doença”, pois apesar disso, são in-
divíduos totalmente diferentes entre si, com 
anseios diversos, e necessidades únicas. 
Cresce cada vez mais o conceito da individu-
alidade, do tratamento personalizado. 

Nesse contexto, ao mandar manipular um medi-
camento, eu ao mesmo tempo consigo realizar 
pequenas mudanças de acordo com a incorpo-
ração de novos conceitos, novas substâncias e 
tecnologias, como também tenho a liberdade 
de prescrever uma fórmula individualizada para 
cada paciente. Isso é fantástico! Minha experi-
ência com o mercado de manipulação tem sido 
excelente, mais do que isso, considero hoje fun-
damental na minha prática clínica.

Dr. Marcos Almeida (ortopedista)
Eu sou formado em Medicina 
e Farmácia, por isso a ideia 
de ter uma ferramenta para 
ajustar as medicações a real 
necessidade individual de 
cada paciente sempre esteve

técnica e cientifi camente envolvida na minha 
formação profi ssional. Ao longo dos anos de 
prática da Medicina, entretanto, alguns ou-
tros fatores me ajudaram a prescrever mais e 
mais medicamentos formulados. 

A utilização de múltiplas drogas impede que 
os médicos escolham a melhor dosagem de 
cada princípio ativo, se optarem por medi-
camentos padronizados industrialmente. 
Nessas condições, o paciente estará usando 
um fármaco em menor ou maior quantidade 
do que necessita, já isso não acontece com a 
medicação formulada, que pode conter ape-
nas a dose mínima necessária para o maior 
benefício. A manipulação também resolve a 
utilização de posologia única para múltiplos 
fármacos, ou seja, em lugar de tomar vários 
comprimidos e drágeas, é possível reduzir 
para poucas vezes por dia a mesma quan-

tidade e com a mesma qualidade. Por não 
existir no mercado determinadas associa-
ções que o médico pode desejar para um 
paciente específi co, é garantido, através da 
preparação de manipulados, que drogas 
sinérgicas ou complementares sejam admi-
nistradas necessariamente em uma única in-
gestão, sem “esquecimentos”. 

Há, portanto, inúmeras vantagens para o pa-
ciente e para o médico no uso da manipu-
lação de medicamentos. É uma prática que 
pode trazer segurança, efi cácia, efetividade 
e diminuição de custos também. 

Dra. Vanessa Lobato (nutricionista 
esportiva)
Na minha experiência clínica 
nutricional vejo que apesar 
dos objetivos das pessoas se-
rem muitos semelhantes, na 
hora da anamnese é possível

 constatar que cada um possui um sinal e sin-
tomas diferentes: sejam unhas com manchas 
brancas, que sugere redução do mineral zin-
co e que poderá ser acompanhado de uma 
gastrite ou celulite, que indica uma infl ama-
ção. Cada um possui uma necessidade que 
precisa de um atendimento único e diferen-
ciado para ajudá-lo a alcançar o seu propósi-
to, de acordo com a rotina individual.

Para sempre auxiliar no equilíbrio fi siológico, 
na prática clínica isso é obtido com a ajuda 
da manipulação de nutrientes prescritos in-
dividualizadamente, por isso desde o início 
não abro mão de usar como coadjuvante no 
acompanhamento nutricional, os ativos mani-
pulados na proporção que cada um precisa.
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crever fórmulas manipuladas. Ele, geral-
mente, se forma sem essa habilidade e 
mesmo os dermatologistas mais antigos 
acabam perdendo essa habilidade pela 
pouca prática. Dentro desse contexto, a 
Sociedade Brasileira de Dermatologia 
Regional Rio de Janeiro (SBD-RJ) está 
promovendo um grande programa de 
treinamento e estímulo à manipulação. 
Um dos elementos desse projeto é o 
curso “A Arte de Formular: Agregando 
valor a seu receituário”, que nós preten-
demos promover várias edições e reunir 
o máximo de colegas, tanto os mais no-
vos, quanto os veteranos, que querem 
se reciclar. Então, essa proposta, é um 
projeto institucional da SBD-RJ, que será 
levado adiante, com o auxilio dos nossos 
patrocinadores. Esse é o projeto inicial. 
Eu pessoalmente me ressinto de atual-
mente ter perdido boa parte da minha 
habilidade em prescrever manipulados, 
bem como, dos vínculos que tinha com 
as farmácias de manipulação, o que aca-
bou dificultando um pouco essa opção 
terapêutica, que é muito boa. Portanto, 
eu vejo que a situação não é um senti-
mento particular meu, é generalizado 
dos colegas, e que nós, da SBD-RJ pre-
tendemos reverter.

Dr. Flávio Luz (dermatologista e 
presidente SBD-RJ*) 
No início da terapêutica 
dermatológica, as formu-
lações manipuladas eram, 
muito utilizadas e esse 
perfil foi mudando com

a fabricação, cada vez mais frequente, 
de produtos industrializados, o que aca-
bou culminando nas últimas duas déca-
das com o predomínio da indústria. 

A vantagem do manipulado é que, nós 
médicos, podemos prescrever fórmu-
las personalizadas e, assim promover 
uma maior adesão ao tratamento. Isso 
porque o paciente entende aquele me-
dicamento como feito exclusivamente 
para ele, individualizado. Com essa per-
sonalização é possível adequar melhor 
os veículos, a época do ano, as situa-
ções excepcionais dentro da rotina de 
cada indivíduo, bem como, adicionar 
princípios novos para se atingir outros 
objetivos. Então, do ponto de vista es-
tratégico da terapêutica dermatológi-
ca, a formulação é um instrumento de 
grande importância. 

PROJETO “A ARTE DE FORMULAR: AGREGANDO 
VALOR A SEU RECEITUÁRIO”
Infelizmente observamos que o jovem 
dermatologista tem dificuldade em pres-

Curso dias 9 e 16 de abril de 2016, na 
SBD-RJ, das 8h às 12h.

*Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Rio de Janeiro 
(SBD-RJ)
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Dr. Antônio Carlos Monteiro Ribas 
(reumatologista)
A manipulação de medica-
mentos não é uma prática 
comum para os reumatolo-
gistas, pois é preciso conhe-
cer uma série de fatores que 
envolvem 

o procedimento antes de oferecê-lo a um 
paciente. Diante disso, os itens que consi-
dero mais importantes são, principalmen-
te, contar com uma estrutura altamente 
especializada e confiável, devido às suas 
peculiaridades técnicas. Outro fator muito 
importante é a procedência dos medica-
mentos que irão compor a formulação, fato 
que é difícil conhecer, por esse motivo, a 
preocupação em contar com farmácias de 
alta confiabilidade. Sendo assim, a credibi-
lidade desses estabelecimentos é de suma 
importância. 

Muitas vezes, na Reumatologia, medica-
mentos precisam ser modificados em suas 
doses para determinados pacientes, visto 
que cada um responde de forma diferen-
te para a mesma doença. Particularmente, 
não sou a favor da inclusão de mais de um 
medicamento por formulação. Para proce-
der dessa forma, é preciso conhecer pro-
fundamente as interações medicamentosas 
entre os componentes, embora o principal 
problema seja o fato de que nem sempre 
precisamos de todos os fármacos envolvi-
dos em uma fórmula por todo o tempo.

As principais vantagens da manipulação são 
o baixo custo em relação aos produtos de 
marca e a possível (e necessária) utilização 
de produtos de excelente procedência na 
confecção das fórmulas. Além disso, outro 
diferencial é que a formulação permite do-
ses específicas para determinados pacientes.

Dr. Fabrízio Romagnoli (cirurgião 
plástico)
A customização da fórmula 
permite que o médico pres-
creva a receita, de forma indi-
vidualizada para cada pacien-
te, conforme sua experiência, 

agregando qualidade e aumentando a eficá-
cia do tratamento.

A medicina é muito ampla e o paciente deve 
ser tratado de forma individualizada, com 
respeito e segurança. Não basta ter uma 
“receita de bolo”, é preciso possuir conhe-
cimento teórico-prático para possibilitar a 
construção de um método terapêutico es-
pecífico para cada individuo. Dessa maneira, 
as formulações manipuladas nos permitem 
ampliar o arsenal de ferramentas para o tra-
tamento, conforme cada indicação. E na mi-
nha área, que é a Cirurgia Plástica, não seria 
diferente, principalmente, quando envolve 
todos os cuidados para proporcionar uma 
melhor recuperação pós-operatória.

Dr. Victor Sorrentino (médico e escritor)
Acredito que a manipulação 
chancelou um dos grandes 
avanços na medicina indivi-
dualizada. Usar doses, ele-
mentos e posologias indivi-
dualizadas e, ainda por cima, 
dispor de acesso

a laudos de qualidade dos produtos, é ter 
a possibilidade de terapias personalizadas.

A individualidade bioquímica, tão em voga 
na atualidade, não tem como ser compre-
endida e tratada sem usufruir também das 
formulações manipuladas.
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Minha experiência é extremamente positi-
va. A liberdade do prescritor em optar por 
esse método terapêutico confere a possibi-
lidade de exercer quimicamente, exatamen-
te, o que se almeja.

Dra. Leandra Giorgetti (nutricionista 
clínica e esportiva)
O principal objetivo durante 
o acompanhamento nutricio-
nal é prover resultados aos 
pacientes. As customizações 
de prescrições possibilitam 
uma 

gama de vantagens, as quais otimizam 
os atendimentos, sendo possível listar: a 
personalização da terapêutica, de acordo 
com as necessidades fisiológicas de cada 
indivíduo; a possibilidade da associação 
de diversos ativos em uma única formu-
lação, facilitando a adesão do paciente e 
aumentando a eficácia do tratamento; ver-
satilidade no ajuste de doses; diversidade 
de veículos; omitir aditivos ou excipientes, 
para os quais a pessoa possa ser alérgica, 
sensível, apresentar contraindicações ou 
restrições culturais (ex. lactose-free, sugar-
free, kosher); economia; e acaba sendo a 
solução para o prescritor e resultado para 
o paciente.

Como nutricionista clínica e esportiva, te-
nho uma gama de pacientes com objetivos 
e necessidades diferentes e, muitas vezes, 
com mais de uma característica clínica a ser 
tratada. Dessa forma, para auxiliar e facili-
tar a adesão nos cardápios, procuro intervir 

com um tratamento customizado. Além de 
ser uma conduta versátil, como comentado 
anteriormente, auxilia significativamente na 
evolução clínica, possibilitando aliar a siner-
gia entre compostos (da prescrição) ao car-
dápio e ao paciente, facilitando e potencia-
lizando todo acompanhamento nutricional.

Dra. Tania Munhoz (dermatologista)
A arte da prescrição de fór-
mulas magistrais envolve a 
manufatura de um produto 
único e individualizado. A 
busca contínua por melhores 
resultados na prática clínica

envolve certamente a visão da singula-
ridade de cada paciente, adequando o 
tratamento às necessidades reais de cada 
um. Na procura por essa perfeição, utili-
zo cada vez mais a manipulação, visando 
a concentração perfeita e adequando o 
veículo desejado ao tipo de pele. Além 
disso, ainda tenho a possibilidade de as-
sociações medicamentosas e a escolha de 
alguns compostos exclusivos nesse modo 
de prescrição.

Outra virtude agregada ao produto mani-
pulado é a formulação de medicamentos 
com menores quantidades de conservan-
tes, corantes e aromatizantes, conseguin-
do maior sucesso no tratamento de pa-
cientes alérgicos. 


