VOCÊ SABIA QUE SEM
A FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO....

•

crianças não teriam acesso à xaropes, elixires, suspensões e emulsões da maioria das
drogas para que as tomassem com mais facilidade

•

Idosos não teriam acesso à novas formas farmacêuticas que facilitariam sua tomada

•

Pacientes hospitalizados receberiam inúmeras drogas diferentes individualmente, ao
invés de combinadas numa mistura intravenosa

•

Drogas usadas em cancer, se é que poderiam ser usadas, teriam de ser usadas
individualmente ao invés de combinadas e isso resultaria em longos períodos de uso

•

Médicos não teriam a maioria dos fármacos nucleares disponíveis a eles para que
pudessem diagnosticar ou tratar doenças

•

Adultos teriam acesso limitado à poucas dosages diferentes de algumas drogas ou
teriam de dividir comprimidos em pedaços, muitas vezes sem a precisão necessária

•

Algumas terapias não estariam disponíveis para pacientes, incluindo a reposição
hormonal com hormônios bio-idênticos

•

Pacientes teriam que tomar medicamentos oralmente ou através de injeções ao invés
de métodos alternativos como géis transdérmicos, etc.

•

Drogas que são normalmente retiradas de circulação por um laboratório
farmacêutico devido à razões econômicas, não estariam mais disponíveis à pacientes

•

Drogas em baixa demanda pelo laboratório farmacêutico não estariam disponíveis e
isso interruperia o tratamento de pacientes que levaram meses para estabiliza-lo

•

Drogas chamadas órfãs seriam somente disponíveis a alguns pacientes

•

Pacientes não teriam a opção de novas abordagens de tratamentos que seus médicos
quisessem usar

•

Pacientes que são alérgicos à conservantes, sabores, aromas e corantes ou outros
ingredientes específicos contidos num produto commercial não teriam opções

•

Indivíduos que estivessem sob alimentação intravenosa necessitariam de vários
componentes individuais administrados separadamente ao invés de uma única
mistura manipulada

•

Pacientes não teriam acesso à opções como jujubas, pastilhas, pirulitos
medicamentosos, a maioria dos géis transdérmicos, soluções para inalações orais,
bastões medicamentosos e soluções e géis para iontoforese e fonoforese

•

Bebês prematuros e recém-nascidos não teriam acesso à drogas que suntam e
salvam suas vidas
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