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Conhecimentos  
Específicos

Andrea Cunha, Daniele Brustolim, José Fernando Costa,  
Nelzair Vianna, Matheus de Sá, Jobson Magalhães, 

Rita de Aguiar e Tônia Falcão

1. Farmacologia

.01. (Farmacêutico – HU-UFPI – 2012 – IADES) 
Para a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), reação adversa a medicamento é “qual-
quer efeito prejudicial ou indesejável, não inten-
cional, que aparece após a administração do 
medicamento em doses normalmente utilizadas 
no homem para a profilaxia, o diagnóstico e o 
tratamento de uma enfermidade”. Portanto, 
para tratar uma reação adversa, pode-se, por 
exemplo:

a) Aumentar a dose do medicamento causador 
da reação adversa.

b) Suspender temporária ou definitivamente a 
administração do medicamento causador da 
reação adversa.

c) Reduzir a eliminação do medicamento 
causador da reação adversa.

d) Suspender todo e qualquer tratamento 
farmacológico durante a vida do paciente.
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Alternativa A – FALSA. O paciente já apresenta 
uma reação adversa em uma dose suposta-
mente terapêutica. Se aumentar a dose do medi-
camento, certamente a intensidade da reação 
adversa vai aumentar também.

Alternativa B – VERDADEIRA. Ao suspender o uso 
do medicamento, é possível eliminar a causa da 
reação adversa, já que o paciente não estará 
mais exposto ao fármaco. Enquanto isso, é 

possível  avaliar a relevância do medicamento 
em questão para saber se a relação risco-bene-
fício do uso da droga compensa para o paciente 
e após isso, decidir se o medicamento é reintro-
duzido ou substituído.

Alternativa C – FALSA. Se a eliminação do medi-
camento for reduzida, a exposição ao fármaco 
irá aumentar, pois o tempo de contato com 
o fármaco será maior. Desse modo, a reação 
adversa irá piorar.

Alternativa D – FALSA. Não é porque o paciente 
apresentou reação adversa a um medicamento 
que ele terá reação a todos os outros. Desse 
modo, nada impede que outras doenças sejam 
tratadas sem risco de ocorrência de reação 
adversa.

.02. (Farmacêutico – HUOL-UFRN – 2013 – IADES) 
Considere hipoteticamente que uma mu-

lher de 40 anos de idade deu entrada na emer-
gência do hospital desacordada, inconsciente e 
com bradicardia (50 bmp). O acompanhante da 
paciente relatou que a encontrou caída no chão 
e, ao lado dela, estavam jogadas duas caixas de 
diazepam completamente vazias. Acerca dessa 
situação, assinale a alternativa que indica o fár-
maco que poderia ser usado na investigação do 
diagnóstico e na reversão da overdose.

a) Flurazepam

b) Naloxona

c) Adrenalina

d) Flumazenil

e) Fentanil
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Alternativa A – FALSA. O é um fármaco da mesma 
família do diazepam (benzodiazepínico) que 
provocará efeito parecido. Como o paciente já 
está intoxicado pelo diazepam, haverá um siner-
gismo e potencialização dos efeitos do diazepam 
+ flurazepam, o que pode levar o paciente à 
morte.

Alternativa B – FALSA. A naloxona é um antago-
nista opióide, muito utilizada em casos de into-
xicação por morfina ou outras drogas da classe 
dos opióides. Neste caso, não resolveria o 
problema do paciente, pois a droga em questão 
é um benzodiazepínico.

Alternativa C – FALSA. A adrenalina poderia 
aumentar os batimentos cardíacos, mas, talvez, 
discretamente devido à alta concentração plas-
mática de diazepam e forte depressão do 
Sistema Nervoso Central (SNC). Mas não seria a 
primeira escolha, já que a prioridade do caso 
deve ser o bloqueio da ação do diazepam.

Alternativa D – VERDADEIRA. O flumazenil é, classi-
camente, uma droga de escolha para tratamento 
de intoxicação por benzodiazepínicos, já que é 
um antagonista específico dos benzodiazepí-
nicos. Nesse caso, ele poderá reverter rapida-
mente os efeitos depressores do SNC gerados 
pelo diazepam.

Alternativa E – FALSA. O fentanil é um medica-
mento da classe dos opióides cerca de 100 vezes 
mais potente que a morfina e também pode ser 
utilizado na indução da anestesia. Neste caso, 
como na alternativa A, haveria um sinergismo e 
aumento de risco de morte do paciente.

.03. (Farmacêutico - HU-UFMA – 2013 – IBFC) 
Muitas vezes há possibilidade de escolha 

da via de administração de um agente terapêu-
tico. O conhecimento das vantagens e desvanta-
gens das diferentes vias de administração tem 
então importância fundamental. Sobre as vias de 
administração e absorção de fármacos, conside-
re as afirmativas abaixo:

I. Dor intensa, necrose e descamação podem 
ocorrer com a administração da injeção 
subcutânea de fármacos com potencial irrita-
tivo ao tecido.

II. A absorção quase instantânea do fármaco e 
o fato de que não ocorre efeito de primeira 
passagem para a absorção pulmonar, são 
consideradas como as principais desvanta-
gens dessa via. 

III. A absorção do fármaco pode ser diminuída 
pela suspensão do fármaco em um veículo 
oleoso e ao se esfregar o preparado resul-
tante na pele.

Assinale a alternativa correta em relação às afir-
mativas acima:

a) Todas as afirmativas são corretas.

b) Somente as afirmativas I e II são corretas.

c) Somente as afirmativas II e III são corretas.

d) Somente as afirmativas I e III são corretas.

e) Somente as afirmativas são incorretas.
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Alternativa A – FALSA. Todas as alternativas são 
falsas.

Alternativa B – FALSA. A alternativa 01 é falsa 
porque não é possível ocorrer descamação 
exclusivamente por causa da injeção subcutânea. 
A alternativa 02 é falsa porque as características 
citadas são as principais vantagens da via respi-
ratória.

Alternativa C – FALSA. A alternativa 03 é falsa 
porque ao se esfregar na pele um fármaco 
suspenso em veículo oleoso pode aumentar a 
absorção.

Alternativa D – FALSA. As alternativas 01 e 03 são 
falsas.

Alternativa E – VERDADEIRA. Todas as alternativas 
são falsas.

.04. (Farmacêutico - HU-UFMA – 2013 – IBFC) 
Os bloqueadores neuromusculares, 

como o próprio nome define, são um grupo 
de fármacos que bloqueiam perifericamente a 
transmissão entre o nervo e o músculo. A res-
peito do bloqueio neuromuscular, as alternati-
vas abaixo contêm afirmações corretas sobre a 
farmacologia da junção neuromuscular; assinale 
a única alternativa que apresenta uma afirma-
ção incorreta:

Andrea Cunha, Daniele Brustolim, José Fernando Costa, Nelzair Vianna, Matheus de Sá, Jobson Magalhães, Rita de Aguiar e Tônia Falcão



Conhecimentos Específicos 65

a) A presença de um bloqueador neuromus-
cular despolarizante pode alterar a sequ-
ência fisiológica da despolarização da célula 
muscular.

b) O decametônio e a succinilcolina são os princi-
pais representantes dos agonistas exógenos, 
sendo o último o único bloqueador neuro-
muscular empregado em clínica.

c) Se o agonista fisiológico ou mesmo drogas 
exógenas ocuparem o receptor por tempo 
prolongado, a despolarização torna-se 
persistente através da inativação rápida dos 
canais de cloreto, imediatamenteadjacentes 
ao receptor nicotínico muscular.

d) A succinilcolina é removida da junção neuro-
muscular de forma 100 vezes mais lenta do 
que a acetilcolina.

e) A succinilcolina é um bloqueador neuromus-
cular empregado há 50 anos na clínica anes-
tesiológicae, no entanto, o seu exato meca-
nismo de ação ainda não está esclarecido. 
Dentre os mecanismos sugeridos, figuram a 
distorção das subunidades do receptor nico-
tínico, uma oclusão direta dos canais desses 
receptores e uma dessensibilização com 
ausência de respostas aos agonistas naturais. 
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Alternativa A – VERDADEIRA. Os bloqueadores 
neuromusculares despolarizantes causam 
bloqueio neuromuscular por despolarização 
inicial da membrana.

Alternativa B – VERDADEIRA. Existem menos 
fármacos bloqueadores neuromusculares despo-
larizantes que os não despolarizantes. No caso 
dos despolarizantes, a succinilcolina é o único 
fármaco desta classe utilizado clinicamente.

Alternativa C – FALSA. A ligação da succinilcolina 
ao receptor nicotínico (canal de Na+ regulado 
por ligante) promove uma despolarização inicial 
e, como não é hidrolisada rapidamente, a despo-
larização prolongada da placa motora acarreta 
progressiva perda da resposta dos receptores 
nicotínicos aos agonistas colinérgicos. Não tem 
relação com canais de cloreto. 

Alternativa D – VERDADEIRA. A hidrolise da succinil-
colina é bem mais demorada, porque não é um 
agonista endógeno.

Alternativa E – FALSA. A alternativa é verdadeira 
pois a succinilcolina é um agonista colinérgico 
exógeno, bloqueador neuromuscular despolari-
zante.

.05. (Farmacêutico - HU-UFMA – 2013 – IBFC) 
Os betabloqueadores podem ser defini-

dos como substâncias que antagonizam de for-
ma específica, competitiva e reversível a ação 
das catecolaminas endógenas ou exógenas nos 
receptores beta adrenérgicos. Embora os beta-
bloqueadores tenham efeitos cardiovasculares 
semelhantes, suas propriedades farmacociné-
ticas são acentuadamente diferentes e a com-
preensão dessas diferenças é importante na 
seleção dos agentes em determinadas situações 
clínicas. Dos betabloqueadores listados abaixo, 
assinale a alternativa que contém aquele que 
apresenta fraca solubilidade lipídica e tem baixa 
absorção quando comparado aos demais:

a) Atenol.

b) Labetalol.

c) Metropolol.

d) Propranolol.

e) Timolol.
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Alternativa A – VERDADEIRA. O atenolol é um 
fármaco insolúvel em lipídios sendo excretado 
somente pelos rins, não é metabolizado pelo 
fígado ou sofre biotransformação hepática 
mínima.

Alternativa B – FALSA. Bloqueador predominan-
temente beta-1 e beta-2, mas bloqueia também 
alfa-1. Mais solúvel em lipídios que o atenolol.

Alternativa C – FALSA. É um bloqueador de beta-1 
seletivo, indicado em casos de hipertensão asso-
ciada a diabetes/asma. Mais solúvel em lipídios 
que o atenolol.

Alternativa D – FALSA. O propranolol é um fármaco 
tem maior solubilidade em lipídios que o atenolol 
e sofre biotransformação hepática.

Alternativa E – FALSA. É bloqueador receptores 
de beta-1 e beta-2 adrenérgicos, indicado para o 
tratamento do glaucoma. Mais solúvel em lipídios 
que o atenolol.



66 Andrea Cunha, Daniele Brustolim, José Fernando Costa, Nelzair Vianna, Matheus de Sá, Jobson Magalhães,Rita de Aguiar e Tônia Falcão  

.06. (Farmacêutico – HU-UFMA – 2013 – IBFC) 
O evento adverso é conceituado como 

qualquer ocorrência médica desfavorável que 
pode ocorrer durante o tratamento com um 
medicamento, mas que não possui, necessaria-
mente, relação causal com esse tratamento. So-
bre os eventos adversos, são feitas as seguintes 
afirmativas:

I. Um evento é considerado clinicamente impor-
tante ou clinicamente significativo quando 
necessita de intervenção médica para evitar 
óbito, ameaça à vida, hospitalização, inca-
pacidade significativa ou persistente de um 
paciente.

II. O evento clinicamente importante não deve 
ser confundido com a intensidade de uma 
reação. Não é porque uma reação foi intensa 
que ela deverá ser classificada como grave. 

III. A classificação de um evento quanto à intensi-
dade se refere a sua magnitude. A ocorrência 
de uma erupção cutânea, por exemplo, é 
considerada intensa quando sua manifes-
tação é severa. Entretanto, nem sempre uma 
erupção cutânea pode ser classificada como 
grave.

Assinale a alternativa correta em relação às afir-
mativas acima:

a) Todas as afirmativas são corretas.

b) Somente as afirmativas I e II são corretas.

c) Somente as afirmativas II e III são corretas.

d) Somente as afirmativas I e III são corretas.

e) Todas as afirmativas são incorretas.
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Alternativa A – VERDADEIRA. Todas as alternativas 
são corretas.

Alternativa B – FALSA. A alternativa III também 
é correta. Pois nem sempre um efeito adverso 
intenso pode ser considerado grave.

Alternativa C – FALSA. A alternativa I também é 
correta. Pois quando existe um evento clini-
camente importante, é preciso a intervenção 
médica.

Alternativa D – FALSA. A alternativa II também é 
verdadeira. Nem sempre um evento intenso é 
considerado grave.

Alternativa E – FALSA. Todas as alternativas são 
corretas.

.07. (Farmacêutico – HU-UFTM – 2013 – IADES) 
A via de administração de medicamen-

tos indicada na emergência, em que o princípio 
ativo não necessita ser absorvido e, por isso, 
tem rápido início de ação é a:

a) Oral.

b) Transdérmica.

c) Intravenosa.

d) Intranasal.

e) Cortical.
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Alternativa A – FALSA. A via oral tem o efeito ocor-
rendo em aproximadamente 30 a 40 minutos. Na 
emergência é necessário que o medicamento 
exerça seu efeito em pouco tempo.

Alternativa B – FALSA. Embora não tenha efeito de 
primeira passagem, a referida via tem absorção 
demorada.

Alternativa C – VERDADEIRA. Via de administração 
com biodisponibilidade de teoricamente 100% e 
efeito ocorrendo em poucos segundos, fato que 
é necessário na emergência.

Alternativa D – FALSA. Via de administração que 
gera, quase sempre, efeito local, não sendo útil 
em emergências.

Alternativa E – FALSA. Não se aplica nesse caso.

.08. (Farmacêutico – HU-UFTM – 2013 – IADES)
O metabolismo de fármacos refere-se 

a sua modificação bioquímica ou degradação, 
geralmente por meio de sistemas enzimáticos 
especializados. O metabolismo, de uma forma 
geral, converte compostos químicos lipofílicos 
em produtos mais hidrofílicos para facilitar a ex-
creção. Sua taxa é um determinante importante 
da duração e intensidade da ação farmacológica 
das drogas. Existe um grupo de enzimas localiza-
das, em sua grande maioria, na fração microsso-
mal dos hepatócitos, responsável pela metaboli-
zação de muitos xenobióticos, principalmente na 
Fase I do metabolismo. 
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Com relação a essas informações, é correto 
afirmar que se trata das enzimas do grupo:

a) Globulinas.

b) Citocromo P450.

c) Imunoglobulinas.

d) Nucleases.

e) Topoisomerases.
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Alternativa A – FALSA. São proteínas insolúveis 
em água, solúveis em soluções salinas, ácidas 
ou básicas diluídas, e coaguláveis pelo calor. As 
proteínas presentes no plasma do sangue são 
albumina, fibrinogénio e globulinas.

Alternativa B – VERDADEIRA. É uma superfamília 
muito ampla e diversificada de hemoproteínas, 
que participam da fase I do metabolismo de 
drogas.

Alternativa C – FALSA. São glicoproteínas sinteti-
zadas e excretadas por células plasmáticas deri-
vadas dos linfócitos B.

Alternativa D – FALSA. São enzimas capazes de 
quebrar as ligações entre os nucleotídeos, estes, 
que são subunidades do ácido nucleico.

Alternativa E – FALSA. São enzimas que desempe-
nham importante papel nos processos de repli-
cação e empacotamento de DNA.

.09. (Farmacêutico – HU-UFTM – 2013 – IADES) 
A atropina, alcaloide tropânico extraído 

das folhas da Atropa belladonna, pode ser utili-
zada em cirurgias do trato gastrintestinal, age na 
diminuição das secreções digestivas e facilita o 
procedimento cirúrgico. 

A atropinaexerce tal ação por se tratar de um:

a) Agonista adrenérgico.

b) Antagonista adrenérgico.

c) Agonista dopaminérgico.

d) Agonista colinérgico.

e) Antagonista colinérgico.
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Alternativa A – FALSA. Exemplos de agonistas 
adrenérgicos são salbutamol e adrenalina.

Alternativa B – FALSA. Exemplos de antagonistas 
adrenérgicos são propranolol e nafazolina.

Alternativa C – FALSA. Exemplos de agonistas 
dopaminérgicos são dopamina e pramipexol.

Alternativa D – FALSA. Exemplos de agonistas 
colinérgicos são pilocarpina e acetilcolina.

Alternativa E – VERDADEIRA. A atropina é antago-
nista colinérgico bloqueando receptores musca-
rínicos.

.10. (Farmacêutico – HU-UFTM – 2013 – IADES) 
Considere a seguinte descrição: “classe 

de drogas usada para várias indicações, mas 
particularmente para a gestão de arritmias 
cardíacas, cardioproteção após infarto do mio-
cárdio (ataque cardíaco) e hipertensão. Tem 
como mecanismo de ação diminuir os efeitos da 
epinefrina (adrenalina) frente aos receptores do 
tipo beta (β) e outros hormônios de estresse. O 
Propranolol foi o primeiro da classe com utilida-
de clínica e revolucionou o tratamento médico 
de angina de peito, sendo considerado uma das 
mais importantes contribuições à medicina clíni-
ca e farmacologia do século 20. Outros exemplos 
de medicamentos dessa classe incluem acebuto-
lol, betaxolol, bisoprolol, esmolol, atenolol, labe-
talol, carvedilol, metropolol e nevibolol.”

Essa descrição refere-se à classe de medica-
mentos conhecida como: 

a) Alfa-agonistas.

b) Simpatomiméticos.

c) Beta-agonistas

d) Betabloqueadores.

e) Opioides analgésicos.
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Alternativa A – FALSA. Uma droga alfa-agonista é 
a clonidina.

Alternativa B – FALSA. Fármacos simpatomiméticos 
são fármacos que exercem efeitos estimuladores 
do sistema nervoso simpático, como os agonistas 
adrenérgicos.

Alternativa C – FALSA. Os beta-agonistas também 
são fármacos simpatomiméticos, estimulando os 
receptores beta-adrenérgicos.
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Alternativa D – VERDADEIRA. São chamados beta-
-bloqueadores os fármacos antagonistas beta-
-adrenérgicos, que também podem ser classifi-
cados como simpaticolíticos.

Alternativa E – FALSA. Os analgésicos opióides são 
medicamentos que atuam por mecanismos dife-
rentes, como a ativação de receptores opióides.

.11. (Farmacêutico – SEDE – 2013 – IADES) As 
influências dos alimentos sobre a ação 

dos medicamentos é um capítulo importante na 
prática clínica. Considerando estas interações, 
assinale a afirmativa incorreta:

a) Os alimentos ricos em aminas pressoras (tira-
mina e histamina) podem provocar crises 
hipertensivas em pacientes que fazem uso 
de Inibidores da Monoamina Oxidase(IMAO).

b) Alimentos que contenham cátions bi ou triva-
lentes favorecem a absorção das tetraci-
clinas de primeira geração. Recomenda-se a 
ingestão destes medicamentos com produtos 
lácteos, de forma a reduzir a irritação 
gástrica.

c) A presença de alimentos, no trato gastroin-
testinal, pode alterar a desagregação da 
forma farmacêutica e a dissolução do prin-
cípio ativo. Entre outros fatores condicio-
nantes, pode-se citar a presença de substân-
cias coloidais e as variações do pH.

d) Repolho, tomate, nabo, ervilhas, brócolis 
contêm vitamina K e isto pode alterar a 
ação dos anticoagulantes orais. Por isso, 
são contraindicados, quando é necessário 
o controle estrito do tratamento anticoagu-
lante.

e) O alimento aumenta o clearence hepático, 
portanto os medicamentos chegam mais 
rapidamente e em maior concentração, uma 
vez que a capacidade inativadora do fígado 
pode saturar-se. Isto explicaria porque se 
reduz o efeito do primeiro passo, ao admi-
nistrar beta-bloqueadores com alimentos, 
alcançando concentrações sanguíneas mais 
altas do medicamento.rd
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Alternativa A – VERDADEIRA. Tiramina e histamina 
são dois compostos com atividade vascular. 

A interação com inibidores da MAO, enzima 
que degrada a noradrenalina, pode aumentar 
os efeitos simpáticos como vasoconstrição e 
aumento da pressão arterial.

Alternativa B – FALSA. Alimentos que contém 
cátions bivalentes como o Ca++, podem inibir a 
absorção da tetraciclina, O mecanismo respon-
sável pela menor absorção desses antibióticos, 
parece residir na quelação dos cátions divalentes 
e trivalentes.

Alternativa C – VERDADEIRA. Existem diversos 
alimentos que podem interferir na absorção de 
drogas, como aqueles que alteram o pH do estô-
mago.

Alternativa D – VERDADEIRA. Alimentos ricos em 
vitamina K, podem bloquear o efeito da Varfa-
rina, anticoagulante oral, que inibe a via extrín-
seca da coagulação, interferindo na síntese hepá-
tica de vitamina K.

Alternativa E – VERDADEIRA. As vias metabólicas 
responsáveis por biotransformar os fármacos 
são compartilhadas com diversos nutrientes os 
quais são metabolizados para serem aprovei-
tados pelo organismo. Desse modo, na presença 
do nutriente, a via metabólica do fármaco pode 
priorizar o metabolismo do nutriente diminuindo 
o metabolismo do fármaco, o que aumentaria a 
sua concentração plasmática.

.12. (Farmacêutico – SEDE – 2013 – IADES) A 
droga ou fármaco, para exercer suas 

ações e produzir seus efeitos, precisa atingir seu 
local ou alvo específico. Os efeitos farmacológi-
cos seriam produzidos pela ligação das molé-
culas das drogas a determinados componentes 
das células e tecidos, entretanto nenhuma droga 
é completamente específica nas suas ações. Na 
maioria dos casos, a droga pode afetar outros 
alvos celulares e teciduais, além do alvo princi-
pal, e provocar efeitos colaterais (SILVA, 2010). 

Considerando os efeitos dos fármacos, idiossin-
crasia é definida como:

a) Reação terapeuticamente indesejável, mas 
são com frequência inevitáveis e interpre-
tadas como ações farmacológicas da droga.

b) Uma resposta decorrente de toxicidade por 
superdose.
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c) Uma resposta à determinada droga, qualita-
tivamente anormal e inesperada, que difere 
das suas ações farmacológicas normais.

d) Efeito farmacológico de uma droga quanti-
tativamente aumentado e frequentemente 
produzido por pequena dose do medica-
mento.

e) Uma resposta que denota uma hipersensibi-
lidade imunológica para uma droga relacio-
nada à toxicidade farmacológica.

SILVA, P. Farmacologia, Rio de Janeiro: Guanabara 
Kugan, 2010.
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Alternativa A – FALSA. Esse tipo de reação pode 
ser classificada como efeito colateral.

Alternativa B – FALSA. Neste caso, é uma reação 
evitável com o uso de uma dose correta.

Alternativa C – VERDADEIRA. Esse tipo de reação 
depende mais do organismo receptor do que da 
própria droga.

Alternativa D – FALSA. Neste caso, se houver a 
presença de outro fármaco, poderá ocorrer um 
sinergismo.

Alternativa E – FALSA. Neste caso, pode-se afirmar 
que houve uma reação alérgica.

.13. (Farmacêutico – SEDE – 2013 – IADES) Assi-
nale a alternativa correta:

a) Streptococcuspyogenes, estreptococo do 
Grupo A, geralmente está associado à 
infecção aguda da garganta, sendo a penici-
lina, o antibiótico preferível no tratamento.

b) Clindamicina, eritromicina e oxalina são 
contraindicados para pacientes portadores 
de insuficiência renal.

c) Imipinem, meropenem e aztreonam são 
antibióticos carbapenêmicos que atuam na 
inibição da síntese de proteínas, ligando-se 
às subunidades ribossômicas 50S.

d) Os aminoglicosídios que interferem na bios-
síntese da parede celular bacteriana, podem 
ser associados ao clorafenicol para obter 
efeito sinérgico.

e) Norfloxacina e ciprofloxacina são quinolonas, 
têm sua ação por meio da inibição da síntese 

do RNA, interferindo, especificamente, na 
polimerase do RNA dependente do DNA.
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Alternativa A – VERDADEIRA. A terapia de faringites 
estreptocócicas é realizada primariamente com 
um curso de 10 dias de uso da penicilina V, 250 
mg, duas vezes ao dia em crianças e 500 mg duas 
vezes ao dia em adultos.

Alternativa B – FALSA. Embora a clindamicina seja 
eliminada também pelos rins, não há contrain-
dicação desta droga para pacientes com insu-
ficiência renal (IR), pois sua excreção também 
ocorre pelas fezes. A eritromicina também pode 
ser utilizada em pacientes com IR porque é 
primariamente eliminada nas fezes. No caso da 
oxacilina, não há registros de contraindicação 
para pacientes com IR.

Alternativa C – FALSA. Os fármacos citados são 
pertencentes à classe dos beta-lactâmicos, que 
atuam inibindo a síntese da parede celular bacte-
riana.

Alternativa D – FALSA. Os aminoglicosídeos são 
fármacos inibidores da síntese proteica.

Alternativa E – FALSA. As quinolonas inibem a DNA 
girasse, impedindo que a duplicação do DNA 
bacteriano ocorra com sucesso.

.14. (Farmacêutico – HUCAM-UFES – 2014 – 
AOCP) Paciente do sexo masculino, 26 

anos, com quadro infeccioso no trato respirató-
rio, relata ao médico ser alérgico à penicilina, 
por sua vez, o médico consultou o setor de far-
mácia para saber qual dos antimicrobianos pa-
dronizados no serviço poderia ser utilizado com 
segurança e eficácia pelo paciente. 

Com base no exposto, assinale a alternativa que 
aponta o antimicrobiano indicado para este caso:

a) Imipeném. 

b) Ceftriaxona. 

c) Azitromicina. 

d) Amoxicilina + clavulanato. 

e) Cefalexina. 
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Alternativa A – FALSA. Imipeném pertence à classe 
dos antibióticos beta-lactâmicos, como a penici-
lina. A alergia pode ser induzida por uma estru-
tura química básica, comum aos dois antibióticos: 
o anel beta-lactâmico.

Alternativa B – FALSO. Ceftriaxona é uma cefalos-
porina de terceira geração, também com o anel 
beta-lactâmico presente em sua estrutura básica.

Alternativa C – VERDADEIRO. Essa substância é um 
macrolídeo, com estrutura química diferente dos 
beta-lactâmicos, não havendo risco de reação 
cruzada.

Alternativa D – FALSA. Amoxicilina também 
pertence à classe dos beta-lactâmicos, como 
a penicilina e, como para os outros beta-lactâ-
micos, há grande risco de reação cruzada.

Alternativa E – FALSA. A cefalexina é uma cefalos-
porina de primeira geração e, como a ceftrixona, 
pode apresentar reação alérgica cruzada.

.15. (Farmacêutico – HUCAM-UFES – 2014 – 
AOCP) Biodisponibilidade pode ser defi-

nida como sendo a fração ou porcentagem da 
dose de determinada formulação farmacêutica 
que alcança a circulação sistêmica. Vários fato-
res podem influenciar na biodisponibilidade de 
um fármaco e consequentemente comprome-
ter os efeitos terapêuticos do mesmo. Assinale 
a alternativa que apresenta um fator que NÃO 
interfere na biodisponibilidade de um fármaco:

a) Velocidade da infusão endovenosa. 

b) Flora intestinal. 

c) Interação com alimentos. 

d) Efeito de primeira passagem. 

e) Variabilidade genética.
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Alternativa A – VERDADEIRA. Independente da 
velocidade de infusão intravenosa, a biodispo-
nibilidade por esta via será sempre (teoricae-
mente) 100%.

Alternativa B – FALSA. Com a flora intestinal alte-
rada, pode haver alteração da quantidade de 
fármaco disponível para ser absorvido, com 
consequente alteração na biodisponibilidade.

Alternativa C – FALSA. A presença de alguns 
tipos de alimentos pode alterar a absorção do 
fármaco, alterando também a biodisponibilidade.

Alternativa D – FALSA. O efeito de primeira 
passagem é o metabolismo intenso que a droga 
sofre ao passar pelo fígado por via oral. A biodis-
ponibilidade do fármaco é inversamente propor-
cional à intensidade desse metabolismo. 

Alternativa E – FALSA. A variabilidade genética 
pode gerar diferenças significativas entre os 
indivíduos, como a capacidade de metabolizar 
drogas, gerando também diferenças de biodis-
ponibilidade do mesmo fármaco entre essas 
pessoas.

.16. (Farmacêutico – HUCAM-UFES – 2014 – 
AOCP) Paciente masculino, 48 anos de 

idade, deu entrada no hospital com um quadro 
de angina instável sem tratamento prévio. Em 
seu histórico, o paciente apresenta diagnóstico 
de asma, a qual é bem controlada por meio de 
controle dos fatores ambientais e, quando ne-
cessário, medicamentos inalatórios por via oral. 
De acordo com o caso, qual dos medicamentos a 
seguir é contraindicado para este paciente? 

a) Clopidogrel. 

b) Verapamil. 

c) Dinitrato de isossorbida. 

d) Anlodipino. 

e)  Propranolol.
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Alternativa A – FALSA. O clopidogrel é um medi-
camento anti-plaquetário, não interferindo no 
sistema respiratório do paciente.

Alternativa B – FALSA. O verapamil é um medi-
camento vasodilator, bloqueador de canais de 
cálcio, que também não interfere no processo 
respiratório.

Alternativa C – FALSA. O dininitrato de isossor-
bida é o medicamento vasodilatador da classe 
dos nitratos, que não é contra-indicado para 
pacientes com asma.

Alternativa D – FALSA. O anlodipino também é um 
medicamento vasodilatador, como o verapamil, 
que não interfere no sistema respiratório.
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