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LEI Nº 5.991, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre o controle sanitário do comércio
de
drogas,
medicamentos,
insumos
farmacêuticos e correlatos, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VI
DO RECEITUÁRIO
Art. 35. Somente será aviada a receita:
a) que estiver escrita a tinta, em vernáculo, por extenso e de modo legível,
observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais;
b) que contiver o nome e o endereço residencial do paciente e, expressamente, o
modo de usar a medicação;
c) que contiver a data e a assinatura do profissional, endereço do consultório ou da
residência, e o número de inscrição no respectivo Conselho profissional.
Parágrafo único. O receituário de medicamentos terá validade em todo o território
nacional, independentemente da unidade da Federação em que tenha sido emitido, inclusive o
de medicamentos sujeitos ao controle sanitário especial, nos termos disciplinados em
regulamento. (Parágrafo único com redação dada pela Lei nº 13.732, de 8/11/2018,
publicada no DOU de 9/11/2018, em vigor 90 dias após a publicação)
Art. 36. A receita de medicamentos magistrais e oficinais, preparados na farmácia,
deverá ser registrada em livro de receituário.
§ 1º É vedada a captação de receitas contendo prescrições magistrais e oficinais
em drogarias, ervanárias e postos de medicamentos, ainda que em filiais da mesma empresa,
bem como a intermediação entre empresas. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.951, de
24/6/2009)
§ 2º É vedada às farmácias que possuem filiais a centralização total da
manipulação em apenas 1 (um) dos estabelecimentos. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
11.951, de 24/6/2009)
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