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PROVA COMENTADA  

01)  Nos serviços de Farmácia Hospitalar, 
deve-se ter no arsenal farmacoterapêutico 
antídotos para serem utilizados em casos 
de intoxicações. Relacione o antídoto com o 
agente tóxico:

A relação correta é:

Comentários: 
Vejamos cada um dos agentes causadores 
de intoxicação mencionados na alternativa:
a) Opioide
No caso de intoxicação por opioides utiliza-se 
a naloxona, que é um antagonista de opioi-
des, com afinidade pelos três receptores de 
opioides clássicos (μ, κ e δ).  Tal fármaco atua 
rapidamente e reverte a depressão respirató-
ria associada às doses altas desses fármacos.

Lembre-se:

Antídoto: 
Naloxona

Intoxicação 
por opióides

b) Metanol
O metanol é biotransformado pela enzima 
álcool-desidrogenase em formaldeído e, 
posteriormente, pela enzima aldeído-desi-
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drogenase em ácido fórmico;

Metanol

álcool-desidrogenase

aldeído-desidrogenase

Formaldeído

Ácido fórmico

Note no esquema abaixo que as mesmas 
enzimas também estão presentes na bio-
transformação do etanol:

Etanol

álcool-desidrogenase

aldeído-desidrogenase

Acetaldeído

Acetato

Assim, no caso de intoxicação por meta-

nol utiliza-se o etanol como antídoto, pois o 
etanol satura a enzima álcool-desidrogenase 
prevenindo a formação de metabólitos tóxi-
cos a partir do metanol, que será eliminado 
por via renal inalterado.

Lembre-se:

Antídoto:  
etanol

Intoxicação por 
metanol

c) Paracetamol
O paracetamol, quando metabolizado, sofre: 

•  Glicuronidação e sulfatação (correspon-
dem a 95% do metabolismo). 

•  Os outros 5% ficam por conta de uma via 
alternativa em que o paracetamol gera 
intermediários tóxicos que são conju-
gados com glutationa (GSH). Com essa 
conjugação com a glutationa não há to-
xicidade, pois há formação de produtos 
não tóxicos.

Pois bem, ocorre que, quando a ingestão de 
paracetamol excede as doses terapêuticas 
(como no caso de uma intoxicação), as vias 
de glicuronidação e sulfatação ficam satura-
das e a via da glutationa tem que “dar conta”. 
Porém, com o tempo, a glutationa é gasta 
mais rapidamente do que pode se regene-
rar. Então, há acúmulo do metabólico tóxico 
(n-acetilbenzoiminoquinona) que é reativo e 
reage com grupos nucleofílicos de proteínas 
celulares, levando a hepatotoxicidade.
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A acetilcisteína atua como substituto 
da glutationa, ligando-se ao metabólito 
tóxico à medida que é produzido, evitando, 
desta forma, a ocorrência da hepatotoxi-
cidade relacionada ao paracetamol.
d) Inseticida anticolinesterase
Os inseticidas anticolinesterase (or-
ganofosforados, como por exemplo, o 
malation) inibem irreversivelmente a 
acetilcolinesterase.
A acetilcolinesterase é a enzima respon-
sável por degradar a acetilcolina.

 Assim, como a enzima responsável pela 
degradação está inibida, há aumento da 
disponibilidade de acetilcolina. 

Assim, na intoxicação por inseticidas an-
ticolinesterases tem-se um aumento de 
acetilcolina (que levará a todos os sin-
tomas da intoxicação, como bradicardia, 

hipotensão, broncoconstrição, entre outros). 
Portanto, os seguintes fármacos que podem 
ser utilizados:

A atropina é um antagonista colinérgico, 
portanto, bloqueia os receptores muscarí-
nicos de acetilcolina (que está aumentada 
na intoxicação).

Lembre-se:

Antídoto:  
Atropina

Intoxicação por 
inseticida antico-

linesterase 

e) Benzodiazepínicos
No caso de intoxicação por benzodiazepínicos 
utiliza-se flumazenil, que é um antagonista 
competitivo dos benzodiazepínicos. 

Lembre-se que os benzodiazepínicos se 
ligam especificamente a um ponto regulador 
do receptor GABAA, e atuam alostericamente 
para aumentar a afinidade do neurotransmis-
sor GABA pelo receptor (GABAA).
O flumazenil liga-se com alta afinidade a lo-

↑ da disponibili-
dade de Acetilco-
lina para atuar em 

receptores

Acetilcolines-
terase inibida

PralidoximaAtropina

reativador da enzi-
ma colinesterase

Anticolinérigico
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cais específicos do receptor GABAA, onde 
antagoniza competitivamente a ligação 
e os efeitos alostéricos dos benzodiaze-
pínicos. 

Lembre-se:

Antídoto:  
Flumazenil

Intoxicação por 
benzodiazepíni-

cos

f) Ferro
No caso de intoxicação por ferro utiliza-
-se como antídoto a deferoxamina, um 
agente quelante, que se liga ao ferro livre 
formando um complexo hidrossolúvel, 
a ferrioxamina, com excreção predomi-
nante renal.

Lembre-se:

Antídoto:  
deferoxamina

Intoxicação  
por ferro

Sendo assim, ficamos com as seguintes re-
lações:

Agente causador da 
intoxicação Antídoto

Paracetamol (c) Acetilcisteína (1)

Inseticida  
anticolinesterase (d) Atropina (2)

Ferro (f) Deferoxamina (3)

Metanol (b) Etanol (4)

Benzodiazepínico (e) Flumazenila (5)

Opióide (a) Naloxona (6)

Gabarito: E

02) Relacione o fármaco com a classe tera-
pêutica.

A relação correta é:
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Comentários: 
Vamos analisar cada um dos fármacos 
elencados no enunciado da questão:

1. Vancomicina 
Trata-se de um antibiótico (c), da classe 
dos glicopeptídeos, amplamente utilizado 
no ambiente hospitalar, tendo como uma 
de suas indicações o tratamento de esta-
filococos (um gram positivo) resistentes 
a oxacilina.

2. Metformina
Trata-se de um hipoglicemiante (d) oral 
da classe das biguanidas, que diminui 
os níveis de glicose sérica e aumenta a 
sensibilização do receptor de insulina 
tecidual, sendo um fármaco de escolha 
como terapia de primeira linha para o 
tratamento do Diabetes tipo II.

3. Quetiapina
Trata-se de um antipsicótico (f) atípico, 
tendo como uma de suas indicações o tra-
tamento da esquizofrenia. 

4. Prednisona
Trata-se de um anti-inflamatório (b) es-
teroidal (corticosteroide) amplamente 
utilizado.

5. Lamivudina
Trata-se de um antirretroviral (e) da clas-
se dos inibidores da transcriptase reversa. 
Atualmente no Brasil, esse fármaco faz 
parte do esquema inicial preferencial do 

tratamento do HIV no adulto, em conjunto 
com outros dois antirretrovirais: tenofovir 
e dolutegravir.

6. Propranolol
Trata-se de um anti-hipertensivo (a), 
β-bloqueador não seletivo.
Sendo assim, temos:

FÁRMACO ANTÍDOTO

1. Vancomicina c. Antibiótico 

2. Metformina d. Hipoglicemiante 

3. Quetiapina f. Antipsicótico 

4. Prednisona b. Anti-inflamatório

5. Lamivudina e. Antirretroviral

6. Propranolol a. Anti-hipertensivo

03)  Homem de 52 anos de idade, após consul-
ta com endocrinologista devido ao diabetes 
tipo 2, diagnosticado há cerca de 4 anos.

Dados do exame físico: altura = 1,70 m; IMC = 
26,8 kg/m2; circunferência abdominal (CA) = 
98 cm; pressão arterial (PA) = 120 x 80 mmHg. 

Exames laboratoriais: glicemia de jejum = 
140mg/dL; HbA1c = 8,2% (VR: 4,8-5,9); crea-
tinina = 0,8 mg/dL (VR: 0,7-1,3); ureia = 32,6 
mg/dL (VR:15-40); colesterol total = 220 mg/
dL; HDL-c = 44 mg/dL; LDL-c = 120 mg/dL; 
triglicerídeos = 280 mg/dL; ácido úrico = 7,0 
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mg/dL (VR: 2,5-7); TGO = 92 U/L (VR: até 
37); TGP = 108 U/L (VR: até 41). 

A alternativa que contém medicamentos 
em uso por este paciente é: 

(A) Glibenclamida (10 mg/dia, duas vezes 
ao dia); captopril (75 mg 1 vez ao dia). 

(B) Metformina (850 mg 2 x ao dia); allo-
purinol (300mg 1 x ao dia).   

(C) Insulina Asparte ao deitar; hidrocloro-
tiazida (25 mg 1 x ao dia).   

(D) Metformina (850 mg 2 x ao dia); glicla-
zida MR (30 mg 1 x ao dia). 

(E) Glibenclamida (5mg 1 x ao dia); clorta-
lidona (12,5 mg 1 x ao dia).

Comentários:
 Note que estamos diante de um caso 
clínico de um paciente com diagnóstico 
de Diabetes tipo II, portanto, necessaria-
mente este paciente deve estar em uso 
de fármacos para o controle dessa pato-
logia. Perceba que os valores de glicemia 
de jejum e de HbA1c (hemoglobina glicada) 
estão alterados, reforçando a necessidade 
de uso de fármacos para o controle do 
diabetes. Vamos analisar cada uma das 
alternativas:

(A) Glibenclamida (10 mg/dia, duas ve-
zes ao dia); captopril (75 mg 1 vez ao 
dia). 

ERRADA – O paciente poderia estar em uso de 
glibenclamida (hipoglicemiante oral) pelo diag-
nóstico de diabetes tipo II, entretanto, não se 
justifica o uso de captopril. O captopril trata-se 
de um anti-hipertensivo (inibidor da ECA). O 
paciente não tem diagnóstico de Hipertensão 
Arterial e apresentou em consulta pressão 
arterial (PA) normal – 120 x 80mmHg, não jus-
tificando, portanto, o uso desse fármaco. 

(B) Metformina (850 mg 2 x ao dia); 
 allopurinol (300mg 1 x ao dia).   

ERRADA - O paciente poderia estar em uso 
de metformina (hipoglicemiante oral) pelo 
diagnóstico de diabetes tipo 2, entretanto, 
não se justifica o uso do alopurinol. O alopu-
rinol trata-se de um antigotoso indicado para 
redução de ácido úrico. Paciente em consulta 
apresentou ácido úrico normal. 

(C) Insulina Asparte ao deitar; hidrocloro-
tiazida (25 mg 1 x ao dia).   

Não se justifica o uso da hidroclorotiazida, um 
diurético tiazídico que tem como uma de suas 
indicações o controle da pressão arterial. O 
paciente não tem diagnóstico de Hipertensão 
Arterial e apresentou em consulta pressão 
arterial (PA) normal – 120 x 80mmHg, não 
justificando, portanto, o uso desse fármaco

(D) Metformina (850 mg 2 x ao dia); glicla-
zida MR (30 mg 1 x ao dia). 

CORRETA – Temos aqui dois hipoglicemian-
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tes orais utilizados no Diabetes do tipo II. 
Assim, a metformina, uma biguanida, e a 
glicazida, uma sulfaniluréia (secretogogo 
de insulina) são indicadas nesse caso.

(E) Glibenclamida (5mg 1 x ao dia); clor-
talidona (12,5 mg 1 x ao dia).

Não se justifica o uso de clortalidona, um 
diurético tiazídico que tem como uma de 
suas indicações o controle da pressão 
arterial. O paciente não tem diagnóstico 
de Hipertensão Arterial e apresentou em 
consulta pressão arterial (PA) normal – 120 
x 80mmHg, não justificando, portanto, o 
uso desse fármaco.

04) Os corticosteroides sistêmicos apre-
sentam ações anti-inflamatórias e imu-
nossupressoras, mas também causam 
várias reações adversas A alternativa que 
contém apenas reações adversas causa-
das por corticosteroides é: 

(A) ototoxicidade e redução na retenção 
de sais. 

(B) urticária e disfunção erétil. 

(C) artrite reumatoide e aumento de massa 
muscular. 

(D) doença de Crohn e artrite gotosa aguda. 

(E) osteoporose e síndrome de Cushing.

Infecções

O aumento da probabilidade de infecções 
decorre do próprio efeito imunossupressor 
dos corticoides. Assim, há grande facilitação 
de infecções por fungos, bactérias, vírus e 
parasitas, podendo gerar infecções graves.

Comentários:
Antes de analisarmos cada uma das alterna-
tivas, vamos fazer um breve resumo sobre as 
principais reações adversas dos corticoste-
roides.

De maneira geral, são reações adversas que 
podem ser causadas pelos corticoides:

Vejamos cada uma delas:



9

P
r

o
v

a
 

c
o

m
e

n
t

a
d

a 
 

Osteoporose

Decorre da redução da atividade osteo-
blástica e aumento da osteoclástica (au-
menta a reabsorção óssea).
Efeitos Endócrinos

Os principais são:

O paciente em uso prolongado de corticos-
teroide pode desenvolver a Síndrome de 
Cushing iatrogênica.

Ulcerações
Em decorrência de redução da cicatrização, 
por inibem os fibroblastos, levando à perda 
de colágeno e tecido conjuntivo.

Supressão da Suprarrenal
Pode ocorrer com administração prolongada. 
É a complicação mais grave da retirada mui-
to rápida dos Glicocorticoides após terapia 
prolongada, quando o eixo hipotálamo-pitui-
tária-adrenal (HPA) é suprimido. 

Lembre-se de que a secreção de cortisol (corticoide endóge-
no, que participa de várias funções fisiológicas) é regulada 
por retroalimentação. Quando o paciente está em uso de 
corticoide, a via é inibida, e deixa-se de secretar cortisol. 
Logo, se a retirada for brusca, não há tempo hábil para que a 
via volte a funcionar, e não são secretados níveis suficientes 
de cortisol para manter a homeostase.
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Desequilíbrio hidroeletrolítico 

Retenção de Sódio (Na+) e água

Perda de potássio, levando à hipocalemia

Diminuição de cálcio (por redução da absorção 

e aumento da eliminação)

Outras Reações Adversas
Outras reações adversas que podem ocor-
rer com a administração de corticoste-
roides, algumas dependentes da dose e 
duração, são:

Hipomania ou 

psicose aguda ou  

depressão 

Aumento da 
pressão  
arterial

Miopatias

Atraso no 
crescimen-
to de crian-

ça

Lesão  
gástrica

Catarata e 
glaucoma

Agora vamos analisar cada uma das al-
ternativas:

(A) ototoxicidade e redução na reten-
ção de sais. 

ERRADA – Ototoxicidade não se trata 
de uma reação adversa característica 
dos corticosteroides. Além disso, tais 
fármacos levam à retenção de Na+ e de 
água. 

(B) urticária e disfunção erétil. 

ERRADA – As manifestações das doenças 
alérgicas de duração limitada — como urti-
cária, dermatite de contato, reações medi-
camentosas e picadas de abelha — podem 
ser suprimidas com doses adequadas de gli-
cocorticoides. Disfunção erétil não se trata 
de uma reação adversa característica dos 
corticosteroides, embora existam literaturas 
que apontem para alterações gonádicas. 

(C) artrite reumatoide e aumento de mas-
sa muscular.

ERRADA – Na verdade, a artrite reumatoide 
é uma das indicações do tratamento com 
corticosteroides. Além disso, tais fármacos 
têm como uma de suas reações adversas a 
diminuição de massa muscular, que ocorre 
por aumento do catabolismo e diminuição 
do anabolismo de proteínas.

(D) doença de Crohn e artrite gotosa agu-
da. 

ERRADA – Os corticoides podem ser utiliza-
dos na farmacoterapia de ambas patologias. 
Assim, doença de Crohn e artrite gotosa agu-
da são indicações para o uso os corticoides 
(lembre-se que tais fármacos são imunossu-
pressores).

(E) osteoporose e síndrome de Cushing.

CORRETA- Conforme vimos, a osteoporose é 
uma reação adversa que decorre da redução 
da atividade osteoblástica e aumento da os-
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teoclástica (aumenta a reabsorção óssea);
Além disso, outra reação adversa que pode 
ocorrer com o uso prolongado dos corti-
costeroides é a Síndrome de Cushing, 
provocada pela exposição excessiva a 
glicocorticoides. Veja na figura abaixo as 
principais características dessa síndrome:

Gabarito: E

05) São exemplos de mecanismos de inte-
rações farmacocinéticas, nas fases de ab-
sorção, distribuição, biotransformação e 
excreção, nesta ordem, respectivamente: 

(A) alteração na motilidade intestinal, que-
lação, inibição enzimática pela isonia-
zida, alteração do pH urinário. 

(B) alteração do pH gastrointestinal; com-
petição ligada a proteínas plasmáticas, 
indução enzimática por barbitúricos e 
alteração no pH urinário. 

Fonte: Rang & Dale

(C) má absorção causada por fármacos, que-
lação, adsorção, alteração na secreção tu-
bular renal. 

(D) alteração do pH gastrointestinal, quela-
ção, inibição enzimática pela isoniazida, 
alteração do pH urinário. 

(E) alteração na motilidade intestinal, que-
lação, inibição enzimática pela isoniazida, 
alteração do fluxo sanguíneo renal.

Comentários: 
Antes de analisarmos cada uma das alterna-
tivas, vamos lembrar dos mecanismos das 
interações farmacocinéticas:

Mecanismos das interações  
farmacocinéticas

Absorção

- Alterações no pH 
gastrintestinal.

- Quelação, adsorção e outros 
mecanismos de formação de 
complexos.

- Alteração na motilidade 
gastrintestinal.

- Má absorção causada por 
fármacos.

Distribuição

- Competição na ligação a 
proteínas plasmáticas.

- Hemodiluição com 
diminuição de proteínas 
plasmáticas.

Fonte: Rang & Dale
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Biotransforma-
ção

- Indução enzimática (por 
exemplo por barbitúricos).

-Inibição enzimática (por 
exemplo por isoniazida e 
ciprofloxacino).

Excreção

- Alterações no pH urinário.
- Alteração na secreção 

tubular renal.
- Alteração no fluxo sanguíneo 

renal.
- Alteração em excreção biliar 

e ciclo êntero-hepático.

Agora, vamos analisar cada uma das al-
ternativas procurando aquela que traga 
exemplos na seguinte ordem:

1. Absorção

3. Biotransformação

2. Distribuição

4. Excreção

(A) alteração na motilidade intestinal, 
quelação, inibição enzimática pela iso-
niazida, alteração do pH urinário. 

ERRADO:
•  alteração na motilidade intestinal – ab-

sorção;
•  quelação – absorção;
•  inibição enzimática pela isoniazida – 

biotransformação;
•  alteração do pH urinário – excreção;

A quelação trata-se de um mecanismo de 
interação farmacocinética que ocorre na fase 
de absorção e não na fase de distribuição. 
Um exemplo bem comum é a quelação de 
tetraciclina por antiácidos e alimentos lác-
teos (em função da presença de íons biva-
lentes, como o Ca+2), o que leva à excreção 
do fármaco nas fezes sem produzir o efeito 
antimicrobiano desejado. Note que com a 
quelação há formação de um complexo que 
não é absorvido (não é transferido do local 
de administração – neste caso o TGI - para a 
corrente sanguínea).

(B) alteração do pH gastrointestinal; com-
petição ligada a proteínas plasmáticas, 
indução enzimática por barbitúricos e al-
teração no pH urinário. 

CORRETO:
• alteração do pH gastrointestinal – ab-

sorção;
• competição ligada a proteínas plasmá-

ticas – distribuição;
• indução enzimática por barbitúricos – 
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biotransformação;
• alteração no pH urinário – excreção;

Perfeito! A alternativa trouxe, na ordem, 
mecanismos de interações farmacociné-
ticas, nas fases de absorção, distribuição, 
biotransformação e excreção. 

Vamos nos aprofundar um pouco mais em 
cada um desses mecanismos para lembrar 
como eles interferem em cada uma das 
fases farmacocinéticas?

Alteração do pH gastrointestinal
Lembre-se que para que um fármaco seja 
absorvido, ele deve estar em sua forma 
molecular:

Fármaco tem que estar na  
forma MOLECULARAbsorção

E o que isso tem relação com o pH gastroin-
testinal?

Ora, um fármaco que é ácido fraco será 
melhor absorvido em um pH ÁCIDO, pois 
estará em sua forma MOLECULAR e conse-
guirá atravessar as barreiras lipofílicas. O 
contrário também é verdade: um fármaco 
que é uma base fraca será melhor absorvido 
em um pH básico.

Percebeu? A alteração do pH poderá alterar 
a absorção do fármaco. Por exemplo, 
se tivermos um fármaco ácido, e o pH for al-
calizado pelo uso de um antiácido, haverá 
diminuição da absorção (pois o fármaco ficará 
mais em seu estado ionizado e não molecular).  

Competição ligada a proteínas plas-
máticas
Vejamos agora como a competição na liga-
ção a proteínas plasmáticas trata-se de um 
mecanismo de interações farmacocinéticas 
que ocorre na fase de distribuição.

Antes de mais nada, lembre-que a distribuição 
é o processo em que há a passagem reversível 
do fármaco do sangue para outros fluidos e 
tecidos. 

A velocidade e a extensão da distribuição 
dependem de vários fatores, entre eles, das 
proteínas plasmáticas (principalmente a al-
bumina)

A ligação com proteínas plasmáticas é instan-
tânea e reversível. Temos então a seguinte 
relação:

Fármaco  
ácido

Melhor absorvido 
em meio ácido

Fármaco  
básico

Melhor absorvido 
em meio básico
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Fármaco 
LIGADO À 
PROTEÍNA

Não consegue sair 
do vaso sanguíneo 

(depósito)

Fármaco 
 LIVRE

Excerce a ação  
farmacológica

Quando há competição entre fármacos 
pela mesma proteína, o fármaco que tiver 
maior afinidade pela proteína “expulsa” o 
outro, sendo que este (que foi expulso) fica 
com uma maior fração livre e, portanto, 
com ação farmacológica intensificada.

Indução enzimática por barbitúricos
Lembre-se que alguns fármacos podem 
provocar INDUÇÃO ou INIBIÇÃO enzimá-
tica (dos sistemas enzimáticos do Cito-
cromo P450 [CYP-450]). 

Exemplo: Fenobarbital (um barbitúrico) 
é um forte indutor enzimático. Se usada 
em conjunto com amiodarona, aumentará 
a metabolização do amiodarona, diminuin-
do seu efeito terapêutico.

Alteração no pH urinário
Vejamos agora como uma alteração no pH 
urinário poderá influenciar na excreção.

Lembre-se que para que os fármacos 
sejam excretados, são necessárias as 
seguintes características:

Polar Hidrossolú-
vel

Ionizado no  
pH do meio

Características do fármaco  
necessárias para excreção

Assim, para que o fármaco seja eliminado, é 
necessário que esteja em sua forma IONIZA-
DA. Caso esteja em sua forma molecular (que 
é lipossolúvel), será reabsorvido (do túbulo 
renal para o sangue) e não será eliminado. 

Sendo assim, temos que:

Note, portanto, que se houver se houver a 
alcalinização da urina – alteração do pH uri-
nário para mais básico - haverá aumento da 
eliminação de um fármaco ácido, por exemplo. 

Vejamos agora os erros das demais alterna-
tivas:

(C) má absorção causada por fármacos, quela-
ção, adsorção, alteração na secreção tubular 
renal. 

• má absorção causada por fármacos – 
absorção;

Fármaco  
ácido

Eliminado em meio 
básico

Fármaco 
básico

Eliminado em meio 
ácido
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• quelação – absorção;
• adsorção – absorção;
• alteração na secreção tubular renal 

– excreção;

(D) alteração do pH gastrointestinal, que-
lação, inibição enzimática pela isoniazida, 
alteração do pH urinário. 

•  alteração do pH gastrointestinal – 
absorção;

•  quelação – absorção;
•  inibição enzimática pela isoniazida 

– biotransformação;
• alteração do pH urinário – excreção;

(E) alteração na motilidade intestinal, que-
lação, inibição enzimática pela isoniazi-
da, alteração do fluxo sanguíneo renal.

•  alteração na motilidade intestinal – 
absorção;

•  quelação – absorção;
•  inibição enzimática pela isoniazida 

– biotransformação;
•  alteração do fluxo sanguíneo renal 

– excreção;

Gabarito: B

06)  (FUVEST - USP - 2020) A asma não 
controlada pode evoluir para um esta-
do agudo no qual há sintomas como, por 
exemplo, inflamação, edema das vias 

aéreas, acúmulo excessivo de muco e bron-
coespasmo que podem resultar em um es-
treitamento das vias aéreas. Nesse quadro, 
há baixa resposta aos broncodilatadores, e 
a farmacoterapia empregada consiste na 
administração de agentes beta – agonistas 
ou anticolinérgicos inalatórios e corticoide 
intravenoso. A alternativa que contém ape-
nas exemplos dos fármacos utilizados para 
o tratamento da asma em suas respectivas 
vias de administração é:

A) Salbutamol, brometo de ipratrópio e clo-
betasol.

B)  Salbutamol, brometo de ipratrópio e me-
tilprednisolona.

C) Salbutamol, brometo de ipratrópio e pre-
dnisona.

D) Salbutamol, terbutalina e prednisona.

D) Salbutamol, epinefrina e prednisona.

GRAU DE DIFICULDADE: FÁCIL

Alternativa A: INCORRETA. Salbutamol - 
agonista dos receptores adrenérgicos –2; 
brometo de ipratrópio - anticolinérgico ina-
latório; clobetasol – clobetasol – corticoide 
de uso tópico.

Alternativa B: CORRETA. Salbutamol - ago-
nista dos receptores adrenérgicos –2; brome-
to de ipratrópio - anticolinérgico inalatório; 
metilprednisolona - corticoide intravenoso.

Alternativa C: INCORRETA. Salbutamol - 
agonista dos receptores adrenérgicos –2; 
brometo de ipratrópio - anticolinérgico ina-
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latório; prednisona – corticoide de uso oral.

Alternativa D: INCORRETA. Salbutamol 
- agonista dos receptores adrenérgicos 
–2; terbutalina - agonista dos receptores 
adrenérgicos –2; prednisona – corticoide 
de uso oral.

Alternativa E: INCORRETA. Salbutamol - 
agonista dos receptores adrenérgicos –2; 
epinefrina - agonista adrenérgico; predni-
sona – corticoide de uso oral.

07) (FUVEST - USP - 2020) Contempora-
neamente muito se publica sobre efeitos 
adversos de AINEs não seletivos e sele-
tivos de COX–2. Quanto a esses eventos 
adversos, pode–se afirmar: 

A) A decisão de iniciar tratamento com 
AINEs pode prescindir de avaliação indi-
vidual do risco cardiovascular do paciente.

B) A prevenção de úlceras gástricas e duo-
denais em usuários crônicos de AINEs sem 
possibilidade de suspendê–los pode ser 
obtida com inibidores da bomba de prótons 
(IBP) e antagonistas H2.

C) A inibição da produção de prostanoides 
vasodilatadores pelos AINEs não é sufi-
ciente para comprometer o fluxo sanguíneo 
renal e exacerbar lesões isquêmicas.

D)  Após 30 semanas de gestação, o uso de 
AINEs é seguro e não apresenta eventos 
adversos ao feto.

E) Pacientes em tratamento anti–hiper-

tensivo com diuréticos de alça, antagonistas 
de receptores de angiotensina II (ARA–II) e 
inibidores da enzima de conversão da an-
giotensina (IECA) e betabloqueadores alfa 
podem receber AINEs, dado o baixo risco de 
interações medicamentosas.

GRAU DE DIFICULDADE: INTERMEDIÁRIO

Alternativa A: INCORRETA. A decisão de 
iniciar tratamento com AINE deve sempre 
ser precedida de avaliação individual do risco 
cardiovascular do paciente, considerando 
cuidadosamente o balanço entre benefícios 
e riscos. 1

Alternativa B: CORRETA. Segundo o Ministé-
rio da Saúde e a Organização Pan-Americana 
de Saúde a prevenção de úlceras gástricas 
e duodenais em usuários crônicos de AINE 
sem possibilidade de suspendê-los pode ser 
obtida com misoprostol, inibidores da bomba 
de prótons (IBP) e doses duplas de antago-
nistas H2.

Alternativa C: INCORRETA. Na realidade a 
inibição da produção de prostanoides vaso-
dilatadores pelos AINE pode comprometer 
o fluxo sanguíneo renal e exacerbar lesões 
isquêmicas.

Alternativa D: INCORRETA. Após 30 sema-
nas de gestação o uso de AINES apresenta 
risco de fechamento prematuro do ducto 
arterial e diminuição do líquido amniótico, 
sendo evidentemente contraindicado.2

Alternativa E: INCORRETA. Segundo o Mi-
nistério da Saúde e a Organização Pan-Ame-
ricana de Saúde pacientes em tratamento 
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antihipertensivo com diuréticos de alça, 
antagonistas de receptores de angioten-
sina II (ARA-II) e inibidores da enzima de 
conversão da angiotensina (IECA) e be-
tabloqueadores alfa não devem receber 
AINE pelas interações medicamentosas 
desvantajosas (reversão do efeito antihi-
pertensivo) que se estabelecem.

08) (FUVEST - USP - 2020) Para pacien-
tes hipertensos não responsivosa inter-
venções não medicamentosas e aqueles 
com pré–hipertensão e diabetes melito ou 
doença cardiovascular prévia, indica–se 
tratamento medicamentoso. O tratamen-
to medicamentoso consiste no emprego 
de agentes anti–hipertensivos, entre eles 
os diuréticos, agonistas adrenérgicos, blo-
queadores de canal de cálcio antangonis-
tas do sistema renina angiotensina e va-
sodilatadores. Assinale a alternativa que 
contém um  fármaco diurético tiazídico e 
um antagonista do sistema renina angio-
tensina, nessa ordem, respectivamente.

A) Metildopa e enalapril.

B) Clortalidona e losartana.

C) Metildopa e losartana.

D) Losartana e hidralazina.

E) Captopril e losartana.

GRAU DE DIFICULDADE: INTERMEDIÁRIO

Alternativa A: INCORRETA. A Metildopa é 
um agonista adrenérgico alfa-2 seletivo; O 
enalapril é um inibidor da enzima conversora 
da angiostensina.

Alternativa B: CORRETA. A Clortalidona é um 
diurético tiazídico; A losartana é um antago-
nista do receptor da angiotensina II.

Alternativa C: INCORRETA. A Metildopa é 
um agonista adrenérgico alfa-2 seletivo; A 
losartana é um antagonista do receptor da 
angiotensina II.

Alternativa D: INCORRETA. A losartana é um 
antagonista do receptor da angiotensina II; A 
hidralazina é um vasodilatador direto.

Alternativa E: INCORRETA. O Captopril é 
inibidor da enzima de conversora da angio-
tensina; A losartana é um antagonista do 
receptor da angiotensina II. 

09) (FUVEST - USP - 2020) Para a realização 
de determinado procedimento cirúrgico, um 
paciente recebeu os medicamentos a seguir:

• Fentanil 5 mcg/kg endovenoso;

• Propofol 3 mg/kg endovenoso;

• Atracúrio 0,5 mg/kg endovenoso.
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Ao término do procedimento, para a re-
versão do bloqueio neuromuscular, foram 
administrados 1,5 mg (25 mcg/kg) IV de 
neostigmina + atropina

0,75 mg (12,5 mcg/kg) IV.

Considerando as informações descritas, 
assinale a alternativa correta.

A) O atracúrio é um agente bloqueador 
neuromuscular, de longa duração.

B) A atropina bloqueia os receptores mus-
carínicos e, consequentemente, reverte o 
bloqueio neuromuscular.

C) A neostigmina, um agente colinérgico 
de ação indireta, atua de forma efetiva 
na reversão do bloqueio neuromuscular.

D)  A fentanila é um agonista colinérgico e 
demandaria a administração de naloxona 
ao término do procedimento.

E) O propofol é um agente anestésico 
do grupo dos agonistas adrenérgicos a2, 
usado apenas para a sedação e indução 
da anestesia.

GRAU DE DIFICULDADE: DIFÍCIL

Alternativa A: INCORRETA. O atracúrio 
é um agente bloqueador neuromuscular 
de curta duração e não de longa duração.

Alternativa B: INCORRETA. A atropina é um 
antagonista muscarínico que age nas termi-
nações nervosas parassimpáticas, inibindo-
-as, sendo ela um antagonista competitivo 
das ações da acetilcolina e outros agonistas 
muscarínicos competindo por um local de 
ligação comum no receptor muscarínico. Não 
causando a reversão pois a mesma é um an-
tagonista da acetilcolina.

Alternativa C: CORRETA. A neostigmina é um 
agente anticolinesterásico e por isso reverte 
o bloqueio determinado por bloqueadores 
competitivos não-despolarizantes, contro-
lando a paralisia respiratória que advém de 
alta dose desses agentes. Sendo está um 
agente colinérgico de ação indireta. As drogas 
da ação indireta provocam a potencializa-
ção da transmissão colinérgica nas sinapses 
autônomas colinérgicas e na junção neuro-
muscular revertendo o quadro de bloqueio 
neuromuscular.

Alternativa D: INCORRETA. O fentanil é um 
opioide que é utilizado como uma medicação 
para a dor e também pode ser usado junta-
mente com outros medicamentos para a anes-
tesia. O naloxone é um antagonista opióide 
puro que reverte os efeitos nos receptores 
e é a droga de escolha no tratamento da de-
pressão respiratória induzida por opióides.

Alternativa E: INCORRETA. O propofol é um 
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anestésico parenteral geral de curta du-
ração com rápido início de ação de aproxi-
madamente 30 segundos. Por conta e sua 
meia-vida de eliminação razoavelmente 
curta, o propofol é frequentemente usado 
para manutenção da anestesia, bem como 
para indução. 

10)(FUVEST - USP - 2020) O tratamento 
das intoxicações agudas deve ser realiza-
do prontamente e visa prevenir a absorção 
ou aumentar a eliminação do agente. Qual 
alternativa racional é usada para impedir 
que o agente toxicante atinja níveis tóxi-
cos ou letais?

A) O vômito pode ser provocado pela 
administração de xarope de ipeca e não 
possui contraindicações.

B) A lavagem gástrica imediata à admi-
nistração do agente toxicante pode ser 
uma medida útil para impedir que o agente 
toxicante atinja níveis tóxicos ou letais e 
não possui contraindicações.

C) O emprego da adsorção química pelo 
carvão ativado é útil, pois previne a ab-
sorção do agente toxicante.

D) O mecanismo de ação dos antídotos 
é a ligação e complexação, consequente-
mente impedindo a absorção do agente 

toxicante.

E) A alcalinação urinária pela administração 
endovenosa de solução de bicarbonato de 
sódio promove aceleração da eliminação de 
compostos ácidos e básicos.

GRAU DE DIFICULDADE: INTERMEDIÁRIO

Alternativa A: INCORRETA. Provocar vômito 
não é indicado em diversos casos de intoxica-
ção como a exemplo de substâncias corrosi-
vas e derivados do petróleo. Provocar êmese 
em intoxicação aguda por descongestionan-
tes nasais tópicos por exemplo apresenta um 
risco de depressão do SNC.

Alternativa B: INCORRETA. A lavagem gás-
trica é contra-indicada quando a substância 
responsável pela intoxicação é de natureza 
cáustica ou o paciente evidencie convulsões.

Alternativa C: CORRETA. Devido a suas pro-
priedades químicas e porosidade bastante 
desenvolvida o carvão ativado possui um 
grande potencial de adsorção, sendo utilizado 
em diversos casos de intoxicação impedindo 
a absorção de agente intoxicantes.

Alternativa D: INCORRETA. Antídotos são 
produtos químicos que podem diminuir e 
neutralizar a ação de um agente tóxico ou 
se opor a seus efeitos. Não somente por com-
plexação, mas por exemplo por antagonismo, 
por exemplo um antídoto que age por com-
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petição, pelo mesmo receptor no sítio de 
ação, com o agente tóxico.

Alternativa E: INCORRETA. A alcalinação 
urinária pela administração endovenosa 
de solução de bicarbonato de sódio favo-
rece apenas a eliminação de compostos 
ácidos.

11)(FUVEST - USP - 2020) A escolha da 
via de administração de medicamentos 
deve ser realizada considerando aspectos 
como a absorção e a biodisponibilidade. 
Assinale a alternativa correta quanto à 
via de administração.

A) Quando os medicamentos são admi-
nistrados pela via intravenosa, seus efei-
tos são potencialmente imediatos. Além 
disso, essa via de administração permite 
a titulação da dose e administração de 
grandes volumes.

B) A via subcutânea somente pode ser 
utilizada para a administração de soluções 
aquosas ou substâncias irritantes.

C) Medicamentos administrados por via 
oral apresentam absorção completa e 
regular, mas dependente da capacidade 
de deglutição do paciente.

D) A via oral é ideal para administração de 
medicamentos devido à facilidade de admi-
nistração, absorção completa e regular.

E) O emprego da via intramuscular está indi-
cado para pacientes sob risco de hemorragia 
com necessidade de administração de gran-
des volumes.

GRAU DE DIFICULDADE: FÁCIL

Alternativa A: CORRETA. A via intravenosa 
tem como vantagens, precisão, grande velo-
cidade de ação medicamentosa, biodisponi-
bilidade completa, administração de grandes 
volumes e permite a titulação da dose.

Alternativa B: INCORRETA. A via subcutâ-
nea não deve ser utilizada para substâncias 
irritantes.

Alternativa C: INCORRETA. A via oral apre-
senta absorção variável e biodisponibilidade 
incompleta.

Alternativa D: INCORRETA. A via oral apre-
senta facilidade de administração, porém 
apresentam também absorção variável e 
biodisponibilidade incompleta.

Alternativa E: INCORRETA. A via intramuscu-
lar é uma via para administração de pequenos 
volumes, além do risco de hemorragia ser 
intrínseco a essa via.
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12)  (FUVEST - USP - 2020) Segundo a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS), mais 
de 50% de todos os medicamentos são 
incorretamente prescritos, dispensados 
e vendidos e mais de 50% dos pacientes 
os usam incorretamente. Mais de 50% de 
todos os países não implementam políti-
cas básicas para promover uso racional 
de medicamentos. A situação é pior em 
países em desenvolvimento, com menos 
de 40% dos pacientes no  setor público e 
menos de 30% no privado sendo tratados 
de acordo com diretrizes clínicas. Qual 
das alternativas a seguir contempla duas 
causas frequentes de uso incorreto de 
medicamentos no Brasil?

A) Polifarmácia e uso indiscriminado de 
antibióticos.

B) Polifarmácia e prescrição orientada 
por diretrizes.

C) Polifarmácia e medicação segundo 
prescrição médica.

D) Automedicação inapropriada e pres-
crição orientada por diretrizes.

E) Automedicação apropriada e prescri-
ção não orientada por diretrizes.

GRAU DE DIFICULDADE: INTERMEDIÁ-
RIO

Alternativa A: CORRETA. Polifarmácia e 

uso indiscriminado de antibióticos são ambos 
exemplos de uso incorreto de medicamento. 
Sendo assertiva a única que atende ao que 
foi pedido pela questão.

Alternativa B: INCORRETA. A prescrição 
orientada por diretrizes não caracteriza uso 
incorreto de medicamento.

Alternativa C: INCORRETA. A medicação 
segundo prescrição médica não caracteriza 
uso incorreto de medicamento.

Alternativa D: INCORRETA. A prescrição 
orientada por diretrizes não caracteriza uso 
incorreto de medicamento.

Alternativa E: INCORRETA. A não prescrição 
orientada por diretrizes não caracteriza uso 
incorreto de medicamento uma vez que o 
prescritor possa ter se baseado por outras 
referências validadas para esta finalidade.

13)(FUVEST - USP - 2020) Um farmacêutico, 
devidamente inscrito no CRF–SP, assumiu 
responsabilidade técnica por uma Farmácia 
Hospitalar em 20 de março de 2018, tendo 
declarado como horário de assistência, de 
segunda a sexta–feira das 07 horas às 13 horas 
e das 14 horas às 16 horas.

Em 10 de setembro de 2018, o profissional 
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solicitou baixa de responsabilidade téc-
nica, informando que seu afastamento do 
estabelecimento se deu em 08 de agosto 
de 2018. Com base no relato e no Código 
de ética da Profissão Farmacêutica, as-
sinale a alternativa correta.

A) O profissional infringiu o Código de Éti-
ca Farmacêutica (Resolução 596/2014), 
pois, segundo o diploma vigente, deve 
comunicar ao Conselho Regional de Far-
mácia, em 5 (cinco) dias, o encerramento 
de seu vínculo profissional.

B) O profissional infringiu o Código de Éti-
ca Farmacêutica (Resolução 596/2014), 
pois deve comunicar ao Conselho Regio-
nal de Farmácia, em 30 (trinta) dias, o en-
cerramento de seu vínculo profissional 
de qualquer natureza.

C) O profissional não infringiu o Códi-
go de Ética Farmacêutica (Resolução 
596/2014), pois deve comunicar ao 
Conselho Regional de Farmácia, em 60 
(sessenta) dias, o encerramento de seu 
vínculo profissional de qualquer natureza.

D) O profissional em questão não in-
fringiu o Código de Ética Farmacêutica 
(Resolução 596/2014), uma vez que a co-
municação de encerramento de vínculo 
profissional é de responsabilidade da 
empresa.

E) O profissional não infringiu o Código de 
Ética Farmacêutica (Resolução 596/2014), 
pois não há necessidade de comunicar o en-
cerramento de vínculo profissional ao Con-
selho Regional de Farmácia.

GRAU DE DIFICULDADE: FÁCIL

Alternativa A: CORRETA. De acordo com o 
código de Ética da profissão Farmacêutica 
Capitulo III, Art. 12, XIII – o farmacêutico deve 
comunicar ao Conselho Regional de Farmá-
cia, em 5 (cinco) dias, o encerramento de seu 
vínculo profissional de qualquer natureza, 
independentemente de retenção de docu-
mentos pelo empregador.

Alternativa B: INCORRETA. De acordo com 
o código de Ética da profissão Farmacêutica 
Capitulo III, Art. 12, XIII – o farmacêutico deve 
comunicar ao Conselho Regional de Farmá-
cia, em 5 (cinco) dias, o encerramento de seu 
vínculo profissional de qualquer natureza, 
independentemente de retenção de docu-
mentos pelo empregador. 

Alternativa C: INCORRETA. De acordo com 
o código de Ética da profissão Farmacêutica 
Capitulo III, Art. 12, XIII – o farmacêutico deve 
comunicar ao Conselho Regional de Farmá-
cia, em 5 (cinco) dias, o encerramento de seu 
vínculo profissional de qualquer natureza, 
indepen dentemente de retenção de docu-
mentos pelo empregador.
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Alternativa D: INCORRETA. De acordo 
com o código de Ética da profissão Far-
macêutica Capitulo III, Art. 12, XIII – o far-
macêutico deve comunicar ao Conselho 
Regional de Farmácia, em 5 (cinco) dias, 
o encerramento de seu vínculo profissio-
nal de qualquer natureza, indepen dente-
mente de retenção de documentos pelo 
empregador.

Alternativa E: INCORRETA. De acordo 
com o código de Ética da profissão Far-
macêutica Capitulo III, Art. 12, XIII – o far-
macêutico deve comunicar ao Conselho 
Regional de Farmácia, em 5 (cinco) dias, 
o encerramento de seu vínculo profissio-
nal de qualquer natureza, indepen dente-
mente de retenção de documentos pelo 
empregador.

 

14)(FUVEST - USP - 2020) Entre as me-
didas que devem ser consideradas para 
a prevenção de infecções hospitalares, 
cabe ao farmacêutico colaborar, nas de-
vidas comissões, com a elaboração de 
estratégias para a racionalização do uso 
de antimicrobianos. Uma medida que co-
labora para a racionalização do uso de 
antimicrobianos é:

A) Calcular a dose diária definida (DDD), 

o que permite a realização de estudos com-
parativos de utilização de medicamentos e 
serve como subsídio para as ações da CCIH 
em relação ao controle de estoque de anti-
microbianos.

B) Adotar, em acordo com a instituição, me-
didas restritivas em detrimento de medidas 
educacionais, que raramente fornecem resul-
tados eficazes.

C) Realizar o controle do uso de antimicro-
bianos, que é uma atividade exclusiva do far-
macêutico em suas atuações dentro da CCIH 
e farmácia hospitalar.

D) Estabelecer critérios para prescrição, dis-
pensação, embalagem e rotulagem de anti-
microbianos conforme a RDC nº 20/2011, que 
define o controle do uso de antimicrobianos 
em unidades hospitalares.

E) Definir, em conjunto com o laboratório 
clínico, a apresentação do perfil de sensibi-
lidade das bactérias aos antimicrobianos, 
apresentando primeiro aqueles para os quais 
há sensibilidade, mas que são de amplo es-
pectro e mais novos.

GRAU DE DIFICULDADE: FÁCIL

Alternativa A: INCORRETA. Segundo a Agen-
cia Nacional de Vigilância Sanitária estatísti-
cas de consumo de medicamentos fornecem 
uma base para avaliações da racionalidade 
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e aspectos econômicos do uso dos me-
dicamentos no sistema de saúde. Para 
uniformizar os dados sobre o consumo de 
antimicrobianos, utiliza-se a dose definida 
diária (DDD), conceituada como “a dose 
média diária de manutenção, usada, habi-
tualmente, por um indivíduo adulto, para 
a principal indicação terapêutica daquele 
antimicrobiano”. Dessa forma não sendo 
útil para a realização de estudos compa-
rativos de utilização de medicamentos

Alternativa B: INCORRETA. Medidas 
restritivas podem ser tomadas em casos 
necessários porém as medidas educati-
vas tem uma importância muito maior na 
prevenção e na aplicação da racionaliza-
ção de medicamentos  antimicrobianos. A 
educação permanente dos profissionais 
de saúde visa aumentar a conscientização 
sobre a importância da prescrição seguin-
do protocolos definidos previamente, com 
o objetivo de garantir o efeito fármaco-
-terapêutico máximo dos antimicrobia-
nos, reduzindo a ocorrência de eventos 
adversos nos pacientes atendidos e pre-
venindo a seleção e a disseminação de 
microrganismos multirresistentes.

Alternativa C: INCORRETA. É uma ativi-
dade multidisciplinar tendo como prin-
cipais atores o farmacêutico e o médico 
prescritor.

Alternativa D: CORRETA. No capítulo I a RDC 
nº 20/2011 preconiza através do Art. 1º o esta-
belecimento dos critérios para a prescrição, 
dispensação, controle, embalagem e rotula-
gem de medicamentos à base de substâncias 
classificadas como antimicrobianos de uso 
sob prescrição, isoladas ou em associação. 
E sobre a abrangência Art.3° as unidades de 
dispensação municipais, estaduais e federais, 
bem como as farmácias de unidades hos-
pitalares ou de quaisquer outras unidades 
equivalentes de assistência médica, públicas 
ou privadas.

Alternativa E: INCORRETA. Segundo a Dire-
triz Nacional para Elaboração de Programa de 
Gerenciamento do Uso de Antimicrobianos 
em Serviços de Saúde da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária o setor de microbio-
logia deve reportar a identificação e o perfil 
de sensibilidade aos antimicrobianos; a CCIH 
deve fornecer dados relacionados à etiologia 
das infecções relacionadas à assistência à 
saúde (IRAS) e vigilância de microrganismos 
multirresistentes. O que, em geral, leva ao uso 
de antimicrobianos de amplo espectro e alto 
custo, tornando imprescindível a implemen-
tação de um programa de gerenciamento do 
uso desses medicamentos de forma a mini-
mizar os danos decorrentes da resistência 
microbiana e melhorar os desfechos clínicos. 
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15) O sistema de dispensação de medi-
camentos que permite maior contato do 
farmacêutico com a prescrição e com toda 
a equipe multiprofissional, bem como me-
lhor controle da farmácia no que se refere 
ao uso de medicamentos, mas que exige, 
pelo menos para implantação, um inves-
timento financeiro em infraestrutura e 
equipamentos de acordo com as legisla-
ções específicas, além de uma adequação 
no quadro de colaboradores da farmácia, 
para atender as necessidades das ativi-
dades a serem implantadas, é o sistema:

A) coletivo.

B) coletivo misto.

C) tradicional.

D) individualizado.

E) por dose unitária.

GRAU DE DIFICULDADE: FÁCIL

Alternativa A: INCORRETA. O sistema 
coletivo caracteriza-se, principalmente, 
pelo fato dos medicamentos serem dis-
tribuídos por unidade de internação e/
ou serviço, a partir de uma solicitação da 
enfermagem, implicando a formação de 
vários estoques nas unidades assisten-
ciais.

Alternativa B: INCORRETA. No sistema de 

dispensação combinado ou misto, a farmácia 
distribui alguns medicamentos, mediante 
solicitação, e outros por cópia da prescrição 
médica. Portanto, parte do sistema é coleti-
vo e parte individualizado. Geralmente, as 
unidades de internação, de forma parcial ou 
integral, são atendidas pelo sistema indivi-
dualizado e os serviços (radiologia, endos-
copia, ambulatórios, serviços de urgências e 
outros) são atendidos pelo sistema coletivo. ³

Alternativa C: INCORRETA. Os sistemas de 
dispensação de medicamentos tradicionais 
são o coletivo e o individualizado. ⁴

Alternativa D: INCORRETA. O sistema de 
dispensação individualizado caracteriza-se 
pelo fato do medicamento ser dispensado 
por paciente, geralmente, para um período 
de 24 horas.³

Alternativa E: CORRETA. No sistema de dis-
pensação de medicamentos por dose unitária, 
a medicação é preparada em dose e concen-
tração determinadas na prescrição médica, 
sendo administrada ao paciente diretamen-
te de sua embalagem “unitarizada”, ou seja, 
“dose prescrita como dose de tratamento a 
um paciente em particular, cujo envase deve 
permitir administrar o medicamento dire-
tamente ao paciente”.⁵ Contudo, para esta 
implantação, faz-se necessário, pelo menos 
inicialmente, um investimento financeiro em 
infra-estrutura e equipamentos de acordo 
com as legislações específicas, além de uma 
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adequação do quadro de colaboradores da 
farmácia atendendo as necessidades das 
atividades a serem implantadas.

16) (FUVEST - USP - 2020) No tratamento 
do diabetes de tipo 1, decorrente da defi-
ciência absoluta de insulina pancreática, a 
reposição é feita com insulina exógena. O 
uso de insulinas objetiva controlar níveis 
glicêmicos, mantendo valores de fração 
específica de hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) em faixa que permita retardar a 
progressão da doença; maximizar a qua-
lidade de vida; prevenir emergências dia-
béticas; reduzir o risco de complicações 
micro e macrovasculares; e minimizar os 
efeitos adversos do tratamento, princi-
palmente os episódios de hipoglicemia. O 
elenco atual desse antidiabético engloba 
as clássicas insulinas humanas e os aná-
logos sintéticos de insulinas. Constituem 
exemplo de insulinas de ação rápida, in-
termediária e prolongada, nessa ordem 
especificamente.

A) insulinas Regular, Lispro e Aspartat.

B)  insulinas Lispro, Aspartat e Detemir.

C) insulinas Lispro, Aspartat e IPZ.

D) insulinas Regular, Lispro e IPZ.

E) insulinas Regular, NPH e IPZ.

Alternativa A: INCORRETA. A insulina Regu-
lar é de ação rápida, Lispro e Aspartat são de 
ação ultra-rápida.

Alternativa B: INCORRETA. As insulinas Lis-
pro e Aspartat são de ação ultra-rápida, a 
Determir é de ação lenta ou prolongada.

Alternativa C: INCORRETA. As insulinas Lis-
pro e Aspartat são de ação ultra-rápida, a IPZ 
é de ação lenta ou prolongada.

Alternativa D: INCORRETA. A insulina Regu-
lar é de ação rápida, a Lispro de ação ultra-rá-
pida e a IPZ é de ação lenta ou prolongada.

Alternativa E: CORRETA. A insulina Regular é 
de ação rápida, a NPH de ação intermediária 
e a IPZ é de ação lenta ou prolongada.

GRAU DE DIFICULDADE: INTERMEDIÁRIO

17) (FUVEST - USP - 2020) A respeito da Po-
lítica Nacional de Medicamentos, pode–se 
afirmar:

A) RENAME representa o conjunto dos me-
dicamentos necessários ao tratamento e 
controle da maioria das doenças prevalen-
tes no país. Sua atualização contínua é indis-
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pensável, com ênfase aos medicamentos 
destinados à assistência intra–hospitalar.

B) O cumprimento da regulação sanitária 
de registro de medicamentos possui como 
objetivo precípuo a diminuição dos custos 
em saúde.

C) A Assistência Farmacêutica está fun-
damentada na descentralização da gestão 
e na promoção do uso racional de medi-
camentos.

D) O uso racional de medicamentos é de-
finido como o ato do usuário de consumo 
nas doses indicadas, nos intervalos de-
finidos e no período de tempo indicado 
de medicamentos eficazes, seguros e de 
qualidade.

E) A promoção da produção de medica-
mentos com base em critérios epidemioló-
gicos, bem como a participação de grandes 
empresas na produção de medicamentos 
essenciais, colabora com o monitoramen-
to dos preços do mercado, de acordo com 
a determinação das Secretarias de Saúde.

GRAU DE DIFICULDADE: FÁCIL

Alternativa A: INCORRETA. Uma das dire-
trizes do Plano Nacional de Medicamen-
tos descreve que o Ministério da Saúde 
estabelecerá mecanismos que permitam 

a contínua atualização da Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais (RENAME), im-
prescindível instrumento de ação do SUS, 
na medida em que contempla um elenco de 
produtos necessários ao tratamento e con-
trole da maioria das patologias prevalentes 
no País. Entre outros aspectos, a aquisição 
de medicamentos a preços menores, tanto 
por parte do consumidor em geral, quanto 
por parte dos gestores do Sistema.

No processo de atualização contínua da RE-
NAME, deverá ser dada ênfase ao conjunto 
dos medicamentos voltados para a assistên-
cia ambulatorial, ajustado, no nível local, às 
doenças mais comuns à população, definidas 
segundo prévio critério epidemiológico.

Alternativa B: INCORRETA. A Regulamen-
tação Sanitária de Medicamentos trata de 
questões relativas ao registro de medica-
mentos e à autorização para o funcionamento 
de empresas e estabelecimentos, bem como 
as restrições e eliminações de produtos que 
venham a revelar-se inadequados ao uso, na 
conformidade das informações decorrentes 
da farmacovigilância. O mecanismo para a re-
dução dos custos dos produtos é a RENAME.

Alternativa C: CORRETA. Sobre a Assistência 
Farmacêutica a Política Nacional de Medi-
camentos preconiza que a reorientação do 
modelo de assistência farmacêutica, coor-
denada e disciplinada em âmbito nacional 
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pelos três gestores do Sistema, deverá 
estar fundamentada:

a) na descentralização da gestão;

b) na promoção do uso racional dos me-
dicamentos;

c) na otimização e na eficácia do sistema 
de distribuição no setor público;

d) no desenvolvimento de iniciativas que 
possibilitem a redução nos preços dos 
produtos, viabilizando, inclusive, o acesso 
da população aos produtos no âmbito do 
setor privado.

Alternativa D: INCORRETA. A Políti-
ca Nacional de Medicamentos define o 
uso racional de medicamentos como o 
processo que compreende a prescrição 
apropriada; a disponibilidade oportuna 
e a preços acessíveis; a dispensação em 
condições adequadas; e o consumo nas 
doses indicadas, nos intervalos definidos e 
no período de tempo indicado de medica-
mentos eficazes, seguros e de qualidade. 
E não somente o ato do usuário de consu-
mo nas doses indicadas, nos intervalos 
definidos e no período de tempo indicado 
de medicamentos eficazes, seguros e de 
qualidade.

Alternativa E: INCORRETA A Política Na-
cional de Medicamentos preconiza que a 

capacidade instalada dos laboratórios ofi-
ciais – que configura um verdadeiro patrimô-
nio nacional – deverá ser utilizada, preferen-
cialmente, para atender as necessidades de 
medicamentos essenciais, especialmente os 
destinados à atenção básica, e estimulada 
para que supra as demandas oriundas das 
esferas estadual e municipal do SUS. O papel 
desses laboratórios é especialmente impor-
tante no que tange ao domínio tecnológico de 
processos de produção de medicamentos de 
interesse em saúde pública. Esses laborató-
rios deverão, ainda, constituir-se em uma das 
instâncias favorecedoras do monitoramento 
de preços no mercado, bem como contribuir 
para a capacitação dos profissionais.

Dessa forma evidenciando que não ocorre a 
produção de medicamentos essenciais por 
grandes empresas no Brasil, mas sim produ-
ção públicade medicamentos por parte dos 
laboratórios oficiais.

18) Um serviço de farmácia possui, na lista 
de padronização de medicamentos, solução 
de cloreto de sódio a 0,9% e cloreto de sódio 
a 20%. Em algumas situações, é necessário 
preparar 10 mL de solução de cloreto de só-
dio a 3% para atender a uma determinada 
prescrição médica. Qual o volume, em mL, 
da solução de cloreto de sódio a 0,9% e de 
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cloreto de sódio a 20%, respectivamente, 
para se obter o que foi prescrito? 

(A) 1 e 9. 

(B) 6,9 e 3,1.  

(C) 7,9 e 2,1.

(D) 8,9 e 1,1.   

(E) 9 e 1.

Comentários: 
Para facilitar, chamaremos a solução de 
cloreto de sódio a 0,9% de solução 1, a 
solução de cloreto de sódio a 20% de 
solução 2 e a solução a 3%, que deve ser 
obtida, de solução 3. Vejamos os dados 
fornecidos pelo enunciado:

Solução 1: Cloreto de Sódio a 0,9%
Concentração (C1) = 0,9%
Volume: devemos descobrir – vamos cha-
mar de V1

Solução 2: Cloreto de Sódio a 20%
Concentração (C2) = 20%
Volume: devemos descobrir – vamos cha-
mar de V2

Solução 3: Cloreto de Sódio a 3%
Concentração (C3) = 3%
Volume (V3): 10 mL

Agora, basta aplicar os valores elencados 

na fórmula abaixo:

C3V3 = C1V1 + C2V2
3%.10 mL  = 0,9%.V1 + 20%.V2

Agora, estamos diante de uma equação 
com duas incógnitas (V1 e V2). Portanto, 
precisamos encontrar uma relação entre 
V1 e V2.

Note que precisamos obter 10 mL da so-
lução 3 (a 3%)  partindo das soluções 1 
 (a 0,9%) e da solução 2 (a 20%). 

Sendo assim, o volume da solução a 0,9% 
(V1) somado ao volume da solução a 20% 
(V2) deve ser igual a 10 mL. 
Assim, temos a seguinte relação:
V1 + V2 = 10 mL
Sabendo disso, podemos obter a seguinte 
relação:

V1 = 10 mL – V2 ou V2 = 10 - mL

Agora, é só escolher uma das relações e 
substituir na fórmula:

C3 x V3 = C1 x V1 + C2 x V2
3% x 10mL  = 0,9% x V1 + 20% x V2
3% x 10mL  = 0,9% x (10 mL –V2) + 20%.V2

A partir daqui omitirei as unidades, apenas 
para que se torne visualmente mais limpo:

3 x 10  = 0,9 x (10 –V2) + 20.V2
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A quantidade de nicotina, em mg, que 
permanece no adesivo após 24 horas e 
a porcentagem do fármaco liberado são, 
respectivamente,

(A) 2,2 e 68,6.

(B) 4,8 e 31,4.

(C) 8,4 e 100.

(D) 20,0 e 72.

(E) 40,0 e 70.

Comentários:
1) Cálculo da quantidade de nicotina, em 
mg, que permanece no adesivo após 24 
horas

Dados fornecidos pelo enunciado:

• Massa total de nicotina no adesivo:  
7 mg

 ▫ O adesivo libera 200 mcg/ hora

 ▫ O adesivo deve ser trocado a 
cada 24 horas

Logo, devemos calcular a quantidade de 
nicotina que é liberada em 24 horas, para 
depois subtrair esse valor da massa total 
de nicotina no adesivo (7 mg).

Sabemos que são liberados 200 mcg em 
1 hora. Assim, aplicando uma regra de 3, 
temos:

30 = 9 – 0,9V2 + 20V2
30 – 9 = – 0,9V2 + 20V2
21 = 19,1V2

V2 =   21 
            19,1

V2 = 1,1 mL

Agora, para descobrir o valor de V1 é só 
utilizar a relação que encontramos entre 
V1 e V2 (V1 + V2 =10 mL).

V1 + V2 = 10 mL
V1 = 10 mL – V2
V1 = 10 mL – 1,1 mL
V1 = 8,9 mL
Obs.: se você substituir V1 na equação por 
(10 - V2) você também chegará ao mesmo 
resultado, ok?

Sendo assim, para obter 10 mL de uma 
solução de cloreto de sódio a 3%, deve-se 
utilizar 8,9 mL (V1) da solução a 0,9% e 
1,1 mL (V2) da solução a 20%.
 
Gabarito: D

19) Um adesivo transdérmico contendo 
7 mg de nicotina libera 200 mcg/hora de 
nicotina. O paciente deve trocar este ade-
sivo a cada 24 horas.
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200 mcg -------- 1 hora
x ------------------ 24 horas (tempo máximo 
de uso do adesivo)

x = 4.800 mcg de fármaco liberado 

Convertendo para mcg para mg:
x = 4,8 mg de fármaco liberado.

Assim, para saber a quantidade de nicoti-
na, em mg, que permanece no adesivo após 
24 horas basta subtrair o valor do fármaco 
que foi liberado (4,8 mg) da quantidade 
total presente no adesivo (7 mg).

Quantidade de nicotina que permanece 
no adesivo = 7 mg (quantidade total no 
adesivo) – 4,8 mg (quantidade liberada) 
= 2,2 mg
Quantidade de nicotina que permanece 
no adesivo = 2,2 mg

2) Cálculo da porcentagem do fármaco 
liberado

Sabemos que a quantidade total de nicoti-
na no adesivo é de 7 mg (100%). Sabemos 
que foram liberadas 4,8 mg de nicotina 
(calculado no item 1). Assim, aplicando uma 
regra de 3, temos:

7 mg --------- 100%
4,8 mg -------x
X = 68,6%

Porcentagem do fármaco liberado = 68,6 %

Gabarito: A

20) Um ajuste no intervalo de dosagem foi 
realizado na administração endovenosa de 
vancomicina em um grupo de 25 pacientes 
após introdução de protocolo de utilização 
deste antibiótico. O número de doses por 
paciente, por dia de tratamento, foi reduzido 
de uma média de 3,33 para 2,51 sem prejuízos 
farmacoterapêuticos. Se o preço de cada 
dose de vancomicina era de R$ 125,00, a re-
dução diária de custos para o hospital foi de:

(A) R$ 2.452,35

(B) R$ 2.562,50

(C) R$ 2.665,50

(D) R$ 3.656,50

(E) R$ 4.062,50

Comentários: 
Dados que serão utilizados para a resolução 
da questão:

•  Valor do frasco de vancomicina = R$ 
125,00

•  Variação de doses: 3,33 para 2,51 por 
paciente

• Número de pacientes: 25
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Cálculo do valor gasto de vancomicina 
para média de 3,33 dose por dia por pa-
ciente
Aplicando uma regra de 3, temos:
1 dose --------------- R$ 125,00
3,33 doses ---------- X
X= R$ 416,25 por paciente por dia

Cálculo do valor gasto de vancomicina 
para média de 2,51 doses por dia por pa-
ciente
Aplicando uma regra de 3, temos:
1 dose --------------- R$ 125,00
2,51 doses ---------- X
X = R$ 313,75 por paciente por dia

Economia por dia por paciente
Economia por paciente = R$ 416,25 –  
R$ 313,75= R$ 102,50
Economia por dia para os 25 pacientes
Economia para os 25 pacientes = R$ 102,50 
x 25 = R$ 2.562,50
Economia para os 25 pacientes = R$ 
2.562,50

Gabarito: B

21) A farmacoeconomia e uma área da 
economia da saúde que estuda a relação 
entre medicamentos e aspectos econômi-
cos. A análise farmacoeconomica implica, 
necessariamente, o estudo do custo total 

e da qualidade do tratamento. A respeito da 
analise farmacoeconomica, e correto afirmar:

(A) A análise da minimização de custo pode 
ser realizada na comparação de duas ou mais 
opções terapêuticas que tenham o mesmo 
impacto sobre a saúde, ou seja, em ambas, as 
eficácias ou as efetividades são iguais, por-
tanto, somente os custos são confrontados.

(B) A análise do custo–benefício pode ser 
realizada na comparação de duas ou mais 
opções terapêuticas que tenham o mesmo 
impacto sobre a saúde, ou seja, em ambas, as 
eficácias ou as efetividades são iguais, por-
tanto, somente os custos são confrontados.

(C) A análise da minimização de custo expres-
sa os custos reais ou potenciais da aplicação 
de um programa ou tratamento exclusiva-
mente em unidades monetárias.

(D)A análise do custo–efetividade pode ser 
realizada na comparação de duas ou mais 
opções terapêuticas que tenham o mesmo 
impacto sobre a saúde, ou seja, em ambas, as 
eficácias ou as efetividades são iguais, por-
tanto, somente os custos são confrontados.
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(E) A análise do custo–efetividade ex-
pressa os custos reais ou potenciais da 
aplicação de um programa ou tratamento 
exclusivamente em unidades monetárias.

Comentários:

Alternativa A: CORRETA.  A farmacoeco-
nomia é a aplicação da economia ao estudo 
dos medicamentos otimizando os gastos 
financeiros semprejuízo ao tratamento 
do paciente. Portanto a assertiva atende 
perfeitamente a definição.

Alternativa B: INCORRETA. A minimiza-
ção de custos é a forma mais simples de 
avaliação econômica em que somente os 
custos são submetidos às comparações, 
pois as eficácias ou as efetividades das 
alternativas comparáveis são iguais.⁸

Alternativa C: INCORRETA.  Análise de cus-
to-benefício é realizada para determinar a 
aplicabilidade de uma opção terapêutica 
em termos de suas vantagens ou desvan-
tagens econômicas; nessa análise avaliam 
se os custos e as consequências, em valo-
res monetários. Sua aplicação torna pos-

sível identificar a opção de tratamento que 
permite reduzir custos ou aumentar lucros.

Alternativa D: INCORRETA. As análises de 
custo-efetividade levam em conta, em sua 
avassaladora maioria, apenas os desfechos 
maiores de mortalidade, desprezando des-
fechos de qualidade de vida.

Alternativa E: INCORRETA. As análises de 
custo-efetividade levam em conta, em sua 
avassaladora maioria, apenas os desfechos 
maiores de mortalidade, desprezando des-
fechos de qualidade de vida.
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22)Considere as afirmações a seguir 
sobre a classificação de RAM, segundo 
Rawlins e Thomas. 

I. Reações adversas do tipo A são geral-
mente caracterizadas por efeito aumen-
tado de uma ação do fármaco, previsível 
a partir da ação farmacológica. Esse 
tipo de reação tem alta incidência, me-
canismo conhecido e não traz ameaças 
a vida. Seu manejo consiste no ajuste 
da dose. Como exemplo, pode-se citar 
a hemorragia por varfarina. 

II. Reações adversas do tipo B são ines-
peradas e não são, com facilidade, far-
macologicamente previsíveis. Esse tipo 
de reação tem baixa incidência, mas 
frequentemente associada a risco de 
morte. São mediadas por mecanismo 
imunológico e seu manejo consiste na 
suspensão do medicamento e trata-
mento de suporte. Como exemplo, po-
de-se citar hipoglicemia induzida por 
antidiabéticos orais. 

III. Os efeitos secundários promovidos 
por adjuvantes farmacotécnicos ou 
excipientes podem ser causadores de 
reações adversas do tipo B. Está cor-
reto apenas o que se afirma em

(A) I. 

(B) I e III.

(C) II. 

(D) II e III. 

(E) III.

Comentários: 
Segundo Rawlins e Thompson, as RAMs 
podem ser classificadas em dois grandes 
grupos: A e B.  Vamos analisar cada um 
dos itens:

I.  Reações adversas do tipo A  são 
geralmente caracterizadas por efeito 
aumentado de uma ação do fármaco, pre-
visível a partir da ação farmacológica. 
Esse tipo de reação tem alta incidência, 
mecanismo conhecido e não traz amea-
ças a vida. Seu manejo consiste no ajuste 
da dose. Como exemplo, pode-se citar a 
hemorragia por varfarina. 

CORRETO! O item trouxe as principais 
características das reações adversas do 
tipo A. Veja o esquema abaixo as principais 
informações sobre esse tipo de RAM:
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• São previsíveis, explicadas pelo mecanismo de ação do fármaco;

 ▫ Ex.: sangramento pelo uso de anticoagulante; irritação gástrica por AAS; 
hipoglicemia pelo uso de sulfaniluréias;

• Possuem relação dose-dependente;
• Frequência: Alta;
• Manejo, de maneira geral: diminuição de dose;
• Possuem baixa mortalidade e alta morbidade;
• Também podem ser causadas por:

Exemplo: flebite causada por amiodarona injetável 
- em outras apresentações não há esse problema.

Alterações na  
forma farmacêutica

alterações nos parâmetros farmacocinéticos po-
dem estar relacionadas com a mudança de concen-
tração do fármaco no sítio ativo.

Causas  
farmacocinéticas

aumento na responsividade de tecidos-alvos, que 
pode ser influenciada por receptores, mecanismos 
homeostáticos e patologias.

Causas  
farmacodinâmicas

Tipo A (augmented/aumentada)

II. Reações adversas do tipo B são ines-
peradas e não são, com facilidade, 
farmacologicamente previsíveis. Esse 
tipo de reação tem baixa incidência, mas 

frequentemente associada a risco de morte. 
São mediadas por mecanismo imunológico 
e seu manejo consiste na suspensão do me-
dicamento e tratamento de suporte. Como 
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Tipo B

 (bizarra)

exemplo, pode-se citar hipoglicemia in-
duzida por antidiabéticos orais.

ERRADO! As características apresentadas 
relativas às reações do tipo B estão corre-
tas, entretanto, o exemplo utilizado está 

errado! Note que hipoglicemia por antidiabé-
tico oral é uma RAM previsível farmacologi-
camente, e, portanto, classificada como RAM 
do A. Veja no esquema abaixo as principais 
características das reações do tipo B. 

Tipo B (bizarra)

• São imprevisíveis;
• Não estão relacionadas com o mecanismo de ação do fármaco;
• Não possuem relação dose-dependente; 
• Frequência: Baixa;
• Possuem alta mortalidade;
• Manejo, de maneira geral: suspensão (ajuste de dose não é capaz de 

reduzir intensidade do efeito);
• Estão inclusas as reações de: 

 ▫ Intolerância -> refere-se a resposta excessiva a uma dose normal do me-
dicamento, em função de metabolismo lento (resposta qualitativa é nor-
mal, mas a quantitativa é excessiva). Doses habituais => efeitos tóxicos; 

 ▫ Hipersensibilidade alérgica-> é uma variação da reativida-
de resultante da exposição a um alérgeno (fármaco) que se ca-
racteriza pela exposição prévia ao agente sensibilizante. Ex.: 
anafilaxia. Principais características: erupções urticarifor-
mes, edema dos tecidos moles, broncoconstrição e hipotensão; 

 ▫ Reações idiossincráticas-> reações nocivas que ocorrem em uma 
minoria de pacientes em função de predisposição em desenvolvê-la 
(principal causa: polimorfismo genético) – não é necessária exposi-
ção prévia para desenvolvê-la. Ex.: anemia hemolítica com uso de 
primaquina em indivíduos que possuem deficiência da enzima G6PD.



37

P
r

o
v

a
 

c
o

m
e

n
t

a
d

a 
 

As diferenças entre as RAM’s do tipo A e 
do tipo B são amplamente cobradas em 
provas. Para facilitar sua vida, abaixo segue 
uma tabela com as principais diferenças 
dessas duas classificações.

Previsíveis

Explicadas 
pelo mecanis-
mo farmaco-

lógico

Relação 
dose-depen-

dente

Incidência/
Frequência

Mortalidade Morbidade Manejo Exemplo

Tipo A Sim Sim Sim Alta Baixa Alta
Diminui-

ção de 
dose

Hipogli-
cemia 

com sul-
faniluréia

Tipo B Não Não Não Baixa Alta Baixa
Suspen-

são

Quadro 
alérgico 

com clari-
tromicina

III. Os efeitos secundários promovi-
dos por adjuvantes farmacotécnicos 
ou excipientes podem ser causadores 
de reações adversas do tipo B. 

CORRETO! Podemos pensar como um 
exemplo as reações adversas de hiper-
sensibilidade (RAM do tipo B) ocasionadas 
por parabenos, que são adjuvantes farma-
cotécnicos adicionados à formulação com 
a função de conservantes. 

Sendo assim, apenas os itens I e II estão 
corretos.

GABARITO: B
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23) Sabendo-se que o conta-gotas libera 
12 gotas/mL, quantas gotas serão neces-
sárias para prover a dose de 2,5 mg de um 
fármaco a 0,5% (p/V)?  

(A) 6 

(B) 7 

(C) 9,5 

(D) 60 

(E) 70

Comentários: 
Inicialmente, vamos converter 0,5% para 
uma concentração em mg/mL.

Lembre-se que 0,5% quer dizer que há  
0,5 g em 100 mL. 

Convertendo 0,5 g para mg, temos:
0,5 g = 500 mg. 

Assim:
500 mg  ---- 100 mL
X  ------------- 1 mL 
x = 5 mg/ mL
Agora, aplicando uma regra de 3, vamos 
calcular qual o volume necessário para 
prover uma dose de 2,5 mg:

5 mg -------- 1 mL
2,5 mg --------x
x = 0,5 mL

Sabendo-se que o conta-gotas libera 12 go-
tas/mL, basta aplicarmos mais uma regra 
de 3:
12 gotas ------ 1 mL
X    -------------- 0,5 mL

X = 6 gotas 

Gabarito: A

24) Considere as afirmações a seguir em 
relação à farmacoterapia da dor: 

I. A analgesia, na dor aguda leve a moderada, 
deve ser iniciada com analgésicos eficazes 
e com poucos efeitos adversos. Para tanto, 
podem ser utilizados fármacos como o pa-
racetamol, ácido acetilsalicílico e outros an-
ti-inflamatórios não esteroidais. 

II. O fármaco tramadol possui dois mecanis-
mos de ação: ligação aos receptores opioides 
mu e inibição da recaptura da norepinefrina 
e da serotonina. É indicado no tratamento da 
dor moderada. 

III. A combinação de analgésicos orais opioi-
des e não opioides, geralmente, produz efeito 
analgésico superior ao obtido pelo emprego 
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de cada agente isoladamente. 

IV. São efeitos adversos comuns aos fár-
macos opioides: sonolência, depressão 
respiratória, diminuição da motilidade 
gastrointestinal, liberação histamínica, 
tolerância e dependência. 

V.- As doses dos anti-inflamatórios devem 
ser individualizadas, dando-se preferência 
à via oral pela comodidade.   

Está correto o que se afirma em 

(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas.

(C) IV e V, apenas.

(D) I e III, apenas.   

(E) I, II, III, IV e V

Comentários: 
Vamos analisar cada um dos itens:

I. A analgesia, na dor aguda leve a mode-
rada, deve ser iniciada com analgésicos 
eficazes e com poucos efeitos adver-
sos. Para tanto, podem ser utilizados 
fármacos como o paracetamol, ácido 
acetilsalicílico e outros anti-inflama-
tórios não esteroidais. 

CORRETA – No início da analgesia da dor 
aguda leve a moderada podem, de fato, 
ser utilizados fármacos não-opióides, 
como o paracetamol, ácido acetilsalicílico 
e outros anti-inflamatórios não esteroi-

dais (AINES), como diclofenaco, cetoprofeno, 
entre outros.

II. O fármaco tramadol possui dois meca-
nismos de ação: ligação aos receptores 
opioides mu e inibição da recaptura da 
norepinefrina e da serotonina. É indicado 
no tratamento da dor moderada. 

CORRETA – O tramadol, opióide fraco, possui 
dois mecanismos de ação:

agonista fraco nos receptores de 
opioides μ 

fraco inibidor da recaptação da 
monoamina (serotonina e noradre-
nalina)

De fato, o tramadol é indicado no tratamento 
da dor moderada. 
Os opióides fracos (como o tramadol e a co-
deína) são indicados para pacientes com dor 
moderada, que não tiveram a resposta do uso 
de AINE. Assim, nesses casos, tais fármacos 
devem ser adicionados ao tratamento. Veja na 
escala analgésica da OMS a farmacoterapia 
na dor moderada (opióide fraco + AINE):



40

P
r

o
v

a
 

c
o

m
e

n
t

a
d

a 
 

Lembre-se:

Opióides fracos

Tramadol Dor moderada

Codeína

Opióides fortes

mofina

oxicodona

Dor intensametadona

fentanil

III. A combinação de analgésicos orais 
opioides e não opioides, geralmente, pro-
duz efeito analgésico superior ao obtido 
pelo emprego de cada agente isoladamen-
te. 

CORRETA- 
A associação de analgésicos não-opioides, 
como os AINE’s, com opióides (ex.: aceta-
minofeno com codeína), é vantajosa porque 
atuam segundo mecanismos diferentes e 
em locais distintos; assim a interação é po-
tenciada.
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analgésicos 
opioides

analgésicos 
não opioides 

(Ex: AINE)

efeito analgésico superior ao ob-
tido  pela  somatória dos efeitos 
obtidos com cada um dos fárma-

cos isoladamente.

+

=

IV. São efeitos adversos comuns 
aos fármacos opioides: sonolência, 
depressão respiratória, diminuição da 
motilidade gastrointestinal, liberação 
histamínica, tolerância e dependência. 

CORRETA – Todos os efeitos adversos 
mencionados tratam-se de efeitos adver-
sos comuns aos opioides. Vejamos cada 

um deles:

Sonolência
•  Trata-se de um efeito adverso esperado, 

uma vez que os opioides agem no SNC, 
sendo o receptor μ o principal receptor 
envolvido;

•  Sono é mais comum no idoso.

Depressão Respiratória
•  Os opióides podem ocasionar depres-

são respiratória por inibirem mecanis-
mos respiratórios do tronco encefálico.

•  Está relacionado com a dose!
•  Como reverter a depressão respirató-

ria? Uso de naloxona.

Diminuição da motilidade gastroin-
testinal

•  Principal problema: constipação
•  Por que ocorre? Duas razões:

 ▫ Há receptores opióides em alta 
intensidade no TGI, nos quais há 
ligação de opióides;

 ▫ Efeitos dos opióides no próprio 
SNC.

O que ocorre no TGI?
• 1. Há diminuição da motilidade (contra-

ção e relaxamento rítmicos) no TGI;

• 2. Há aumento do tônus (contração per-
sistente) do estômago e do intestino 
delgado;
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• 3. Há diminuição da secreção de HCl;

• 4. Há diminuição das ondas peristálti-
cas e aumento do tônus no intestino 
grosso. Isso faz com que a passagem 
do bolo fecal seja retardada, resul-
tando em constipação.

• Liberação histamínica

Dependêcia

• Alteração no estado fisiológico 
que exige a administração contí-
nua do fármaco para impedir uma 
síndrome de abstinência.

Tolerância

• Diminuição da responsividade do 
fármaco após exposição repetida;

•  É necessário gradual aumento de 
dose para produzir o efeito neces-
sário.

Os opioides podem levar a prurido, rubor, 
calor, sudorese e prurido, por conta de 
liberação periférica de histamina e por 
efeitos no próprio SNC.

Tolerância e dependência.
Lembre-se dos conceitos de tolerância e 
dependência:
Com a administração frequente e repetida 
de doses terapêuticas de opióides, há perda 
gradual da eficiência desses fármacos. Assim, 
para produzir a mesma resposta analgésica, 
é necessária a administração de doses cada 
vez mais altas (TOLERÂNCIA). 

Além da tolerância, os indivíduos que fazem 
uso frequente de opioides podem desenvol-
ver DEPENDÊNCIA, ocorrendo uma síndrome 
de abstinência com a interrupção abrupta do 
fármaco. Essa síndrome de abstinência é ca-
racterizada por fissura, hiperalgesia, insônia, 
hiperatividade autonômica (taquicardia, hi-
pertensão, taquipnea, sudorese, hipertermia), 
dores musculares, diarreia, náusea e vômitos, 
dilatação pupilar, entre outros sintomas.

V. As doses dos anti-inflamatórios devem 
ser individualizadas, dando-se preferência 
à via oral pela comodidade.   

CORRETA - As doses dos anti-inflamatórios 
devem ser individualizadas, conforme a ne-
cessidade de cada paciente. Por ser a mais 
cômoda, quando comparada às demais (via 
intramuscular, via endovenosa), deve-se dar 
preferência à via oral. 

Sendo assim, todos os itens estão corretos.

Gabarito: E
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25) Em hospital, o farmacêutico deve con-
ferir prescrições de nutrição parenteral. 
Para um recém-nascido, massa corporal 
de 1,3 kg, estimaram-se as necessidades 
diárias de:   

3,5 g /kg/dia de proteínas;  
3,5 g /kg/dia de lipídeos; 
120 kcal/kg/dia, que devem ser fornecidos 
por solução de carboidrato. 
Esta emulsão será manipulada em uma 
única bolsa, que será infundida em 24 ho-
ras. 

As soluções disponíveis em estoque para 
a manipulação são:  
solução de aminoácidos a 10%; 
solução lipídica a 20%; 
solução glicosada a 50%. 

Dado: 1 g de glicose fornece 3,4 kcal. 

A prescrição correta a ser manipulada 
para este neonato, com as soluções em 
estoque acima descritas, é: ______ mL de 
solução de aminoácidos a 10%; ______ mL 
de solução de lipídeos; ______ mL de solução 
glicosada a 50%. 

As lacunas devem ser preenchidas, res-
pectivamente, por: 

(A) 4,5; 270,75; 85,76.

(B) 9,5; 2,75; 8,76.

(C) 45,5; 22,75; 91,76.

(D) 40,5; 20,75; 90,76.

(E) 450; 270,75; 85,76.

Comentários:
Dados importantes, fornecidos pelo enun-
ciado, que utilizaremos para resolver esta 
questão:

• Massa corpórea do paciente = 1,3 Kg;
• 1 g de glicose fornece 3,4 kcal;
• A Nutrição Parenteral será infundida 

em 24 horas;

Precisamos calcular o volume necessário das 
3 soluções disponíveis em estoque, certo?

Entretanto, antes de calcularmos o volume 
de cada solução precisamos saber a neces-
sidade diária do paciente de cada um dos 
macronutrientes (aminoácidos, lipídeos e 
carboidratos). Para isso, utilizaremos os da-
dos fornecidos no enunciado.
Dito isso, vamos aos cálculos! 

Cálculo correspondente à solução de 
aminoácidos a 10%

Passo 1: Cálculo da necessidade diária de 
proteínas
Conforme o enunciado, o paciente requer  
3,5 g /kg/dia de proteínas. Ou seja, a cada 
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1Kg do paciente são necessárias 3,5 g de 
proteínas por dia.

3,5 g de proteína ------- 1 Kg do paciente

O enunciado também nos forneceu o peso 
do paciente (1,3 Kg). 

Então, conseguimos descobrir a neces-
sidade de proteínas diária, fazendo uma 
regra de 3:

3,5 g de aminoácidos ------- 1 Kg 
X --------------------------------- 1,3 Kg 
X = 4,55 g
Ou seja, para esse paciente são necessá-
rias 4,55 g de aminoácidos por dia.

Lembre-se que, conforme o enunciado, a 
Nutrição Parenteral será infundida em 24 
horas, por isso a Nutrição Parenteral deve 
ter exatamente essa quantidade (4,55 g), 
que é a necessária para 1 dia.  

Agora, basta calcularmos o volume cor-
respondente a essa quantidade (4,55 g), 
considerando a solução que possuímos em 
estoque (solução de aminoácidos a 10%). 
Veja o passo 2.

Passo 2: Cálculo do volume necessário da 
solução disponível em estoque
Conforme enunciado, temos uma solução 

de aminoácidos a 10%.

O que significa esses 10% ? Significa que há 
10 g em 100 mL.

Já sabemos qual é a quantidade necessá-
ria de aminoácidos para esse paciente 
 (4,55 g -> calculada no passo 1). 

Agora, fazendo uma regra de 3, conseguimos 
descobrir qual é o volume da solução dis-
ponível em estoque correspondente a essa 
massa. Veja abaixo:

Solução a 10% = 10 g em 100mL.

Portanto:
10 g ------------- 100 mL
4,55 g ---------------X 
X = 45,5 mL

Portanto, o volume necessário da solução de 
aminoácidos a 10% é de 45,5 mL. 

Cálculo correspondente à solução de 
lipídeos a 20% 

Passo 1: Cálculo da necessidade diária de 
lipídeos

Conforme o enunciado, o paciente requer 
3,5 g/kg/dia de lipídeos. Ou seja, a cada 1 Kg 
do paciente são necessárias 3,5 g de lipídeos 
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por dia.

Peso do paciente  = 1,3 Kg 
 
Então, conseguimos descobrir a neces-
sidade de lipídeos diária, fazendo uma 
regra de 3.

3,5 g de lipídeos ------- 1 Kg 
X -------------------------- 1,3 Kg 
X = 4,55 g

Ou seja, para esse paciente são necessá-
rias 4,55 g de lipídeos por dia.  
Agora, basta calcular qual é o volume 
correspondente a essa massa (4,55 g), 
considerando a solução que possuímos 
em estoque (solução de lipídeos a 20%). 
Passo 2: Cálculo do volume necessário 
da solução disponível em estoque

Temos em estoque uma solução de li-
pídeos a 20%, ou seja, temos 20 g em  
100 mL

Já sabemos qual é a quantidade necessá-
ria de lipídeos requerida para o paciente  
(4,55 g -> calculada no passo 1). Agora, 
fazendo uma regra de 3, conseguimos des-
cobrir qual é o volume correspondente a 
essa massa. Veja abaixo:

Solução a 20% = 20 g em 100mL

Portanto:
20 g ----------- 100 mL
4,55 g ------------X 
X = 22,75 mL

Portanto, o volume necessário da solução de 
lipídeos a 20 % é de 22,75 mL. 

Cálculo para a solução glicosada a 50%.  

Passo 1: Cálculo da necessidade diária de 
carboidratos

Conforme o enunciado, o paciente requer 120 
Kcal/kg/dia que devem ser fornecidos por 
solução de carboidrato. Ou seja, a cada 1 Kg 
do paciente são necessários 120 Kcal por dia.
120 Kcal ------- 1 Kg do paciente

Peso do paciente = 1,3 Kg. 

Então, conseguimos descobrir a necessidade 
de calorias diária, fazendo uma regra de 3.

120 Kcal  ------- 1 Kg 
X ----------------- 1,3 Kg 
X = 156 Kcal

Agora precisamos saber quantos gramas 
de glicose são necessários para fornecer  
156 Kcal. 

Conforme o enunciado:
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1 g de glicose fornece 3,4 kcal.

Assim, aplicando uma regra de 3, temos:

1 g de glicose --------- 3,4 kcal
x ------------------------- 156 Kcal
x = 45,88 g de glicose

Ou seja, para esse paciente são necessá-
rias 45,88 g de glicose por dia.

Agora, basta calcular qual é o volume 
correspondente a essa massa (45,88 g), 
considerando a solução que possuímos 
em estoque (solução glicosada a 50%). 

Passo 2: Cálculo do volume necessário 
da solução disponível em estoque
Temos em estoque uma solução glicosada 
a 50%, ou seja, temos 50 g em 100 mL.

Já sabemos qual é a massa necessária 
de glicose requerida por esse paciente  
(45,88 g -> calculada no passo 1). Agora, 
fazendo uma regra de 3, conseguimos des-
cobrir qual é o volume correspondente a 
essa massa. 

Veja abaixo:

Solução a 50% = 50 g em 100 mL

Portanto:
50 g ------- 100 mL

45,88 g ------- x
x = 91,76 mL

Portanto, o volume necessário da solução 
glicosada a 50 % é de 91,76 mL. 

Logo, os volumes necessários são:
•  45,5 mL da solução de aminoácidos a 10%;

•  22,75 mL da solução de lipídeos a 20 %.

•  91,76 mL da solução glicosada a 50 %.

Portanto, o gabarito é a letra C.

Gabarito: C
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