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Prova de Título de Especialista Profissional em Farmácia Clínica – 2021 

 

 

As insulinas são amplamente empregadas no tratamento do diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. O farmacêutico clínico 
necessita conhecer as propriedades e características das insulinas e seus análogos. Assinale a alternativa que consta 
um análogo de insulina de ação prolongada: 
 

(A) Asparte 

(B) Degludeca 

(C) Lispro  
(D) Glulisina  
 

 

Os anticoagulantes orais de ação direta constam de várias diretrizes para manejo de tromboembolismo venoso e 
fibrilação atrial. Assinale a alternativa correta sobre o manejo clínico de pacientes em uso de anticoagulantes de ação 
direta: 
 

(A) A monitorização da resposta terapêutica da dabigatrana é realizada pela dosagem plasmática do Fator IIa 
(trombina ativada). 
(B) A “terapia ponte” com heparina de baixo peso molecular não é necessária durante a interrupção de rivaroxabana 
devido à sua meia vida longa e início lento de ação após a reintrodução. 
(C) O antídoto disponível no Brasil para reverter efeitos da apixabana é o idarucizumabe.  
(D) A edoxabana apresenta evidência de inefetividade em pacientes com válvula cardíaca mecânica. 
 

 

Ao longo das últimas décadas, alguns dos mais importantes avanços terapêuticos envolvem o uso de medicamentos 
biológicos empregados no tratamento deficiências enzimáticas, deficiências hormonais, doenças autoimunes, doenças 
hematológicas e neoplasias. Em relação a utilização de medicamentos biológicos na prática clínica é INCORRETO 
afirmar: 
 

(A) Os imunomoduladores biológicos não estão associados a infecções graves, incluindo reativação de tuberculose, 
neoplasias, leucoencefalopatia multifocal progressiva e farmacodermias. 
(B) Os medicamentos biológicos podem sofrer desnaturação quando submetidos à temperatura fora da preconizada 
e apresentar sensibilidade à luz.  
(C) O farmacêutico o dever orientar o paciente sobre biossimilares e outras particularidades dos medicamentos 
biológicos, utilizando terminologia adequada conforme seu nível de letramento em saúde. 
(D) O farmacêutico deve elaborar em conjunto com médicos e enfermeiros protocolo de prevenção e tratamento 
de reações infusionais ou no sítio de administração para os fármacos que demandam essa estratégia, assim como 
incentivar a sua utilização. 
 

 

  

QUESTÃO 2 

QUESTÃO 1 

QUESTÃO 3 
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A revisão da farmacoterapia é um serviço clínico que permite otimizar a farmacoterapia do paciente hospitalizado.  
Assinale a alternativa INCORRETA relativa a revisão da farmacoterapia no âmbito hospitalar: 
 

(A) O farmacêutico durante a revisão da farmacoterapia pode também realizar a conciliação medicamentosa, caso 
seja necessário, contribuindo ainda mais para o cuidado ao paciente. 
(B) O processo de trabalho utilizado para realizar a revisão da farmacoterapia é influenciado pela complexidade do 
paciente e o acesso às informações do paciente. 
(C) Na revisão da farmacoterapia o farmacêutico realiza uma análise crítica da(s) prescrição (ões) visando minimizar 
a ocorrência de problemas relacionadas a farmacoterapia. 
(D) A revisão da farmacoterapia é realizada exclusivamente com contato direto com o paciente para viabilizar a 
melhoria dos resultados terapêuticos. 
 

 

A prevenção da ocorrência de eventos adversos envolvendo a varfarina é uma prioridade para a segurança do paciente, 
devido à potencialidade de causar danos aos mesmos. 
 
Paciente de 77 anos, masculino, em uso regular de varfarina na dose de 5 mg ao dia há 15 meses para prevenção de 
trombose secundária à fibrilação atrial com o RNI estabilizado em torno de 2,5, foi diagnosticado com prostatite por 
médico do Pronto Atendimento, que prescreveu ciprofloxacino. Seis dias após o início do uso do antimicrobiano, o 
paciente foi internado com quadro de hemorragia intestinal e resultado de RNI incoagulável (acima de 10) tendo sido 
necessária a suspensão da varfarina e administração do seu antídoto, a vitamina K, conforme protocolo do hospital. 
 
Identifique a opção correta que contempla o tipo de erro, as características do problema e riscos associados e as 
práticas seguras recomendadas para o caso descrito: 
 

(A) Erro de coordenação entre níveis de atenção - Interação medicamentosa potencialmente grave e falha na coleta 
de informações sobre o paciente - Inserir alertas nos sistemas de prescrição eletrônica, no caso de interação 
potencialmente grave entre anticoagulantes e outros medicamentos. 
(B) Erro de coordenação entre níveis de atenção - Interação medicamentosa potencialmente grave e falha de 
conhecimento do prescritor - Verificar as possíveis interações ou contraindicações, antes de prescrever ou dispensar 
um novo medicamento para um paciente em uso de varfarina.  
(C) Erro de prescrição - Interação medicamentosa potencialmente grave e falha na conciliação medicamentosa - 
Treinar os funcionários da farmácia e da enfermagem para que sejam capazes de detectar erros de prescrição e 
sinalizar para o médico ou farmacêutico responsável.  
(D) Erro de prescrição em ambiente ambulatorial - Interação medicamentosa potencialmente grave e falha no 
monitoramento - Em caso de necessidade de utilização concomitante de outro medicamento que apresente 
interação com a varfarina, aumentar a periodicidade do exame de RNI para monitorar possíveis efeitos tóxicos. 
 

 

O paciente crítico demanda complexa terapia medicamentosa para garantia do cuidado integral e seguro, carecendo 
de avaliação diária da necessidade terapêutica e a duração do tratamento dos medicamentos.  
 
Paciente M.F.E.G, feminino, 63 anos, admitiu por ICC descompensada por Pneumonia comunitária grave - internação 
prolongada - Insuficiência Renal Aguda em HD intermitente/ D52 de traqueostomia 

QUESTÃO 4 

QUESTÃO 5 

QUESTÃO 6 
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Miocardiopatia dilatada isquêmica – Infarto agudo do Miocárdio em 2011 complicado, Marca-passo definitivo, 
Diabetes Mellitus.  
 
Piora do padrão respiratório + Febre -> Infecção respiratória? 
D2 Cefazolina 2g 8/8h (hemocultura com Staphylococcus aureus sensível à meticilina - sensível à Cefazolina)  
 
Últimas 24h: 
Episódio de hipotensão, com PA de 80x40; Hipoglicemia; tendendo a taquicardia; está anúrica; teve uma piora do 
padrão respiratório; apresentou febre, tendo sido administradas duas doses de dipirona SOS; está em restrição hídrica 
por estar positivando balanço nos últimos dias.  
Resultado da Endoscopia Digestiva Alta: laudo verbal de gastrite atrófica extensa, que é compatível com a idade da 
doente e não demonstrou sinais de sangramento. 
Exames laboratoriais: 
hematócrito 23,2; hemoglobina 7,7; plaqueta 147 mil; leucócitos 3900; PCR 10,89; uréia 24,3; Creatinina 2,4; Sódio 
138; Potássio 3,1; Fósforo 2,1; e Magnésio 1,9. 
A paciente é despertável, vem aceitando pouco a dieta oferecida há alguns dias, apresentou 2 episódios de hipoglicemia 
e não está aceitando bem a dieta por via oral. Apresenta tosse, mas não expectora secreção no momento. A última 
função intestinal foi há 5 dias. Urinou 330 mL. Fez HD ontem e ultrafiltrou 2 litros. Fechou o balanço hídrico positivando 
em 1,1 L. 
 
Com base na descrição do caso clínico, qual das alternativas melhor relaciona os aspectos da mnemônica FASTHUG 
MAIDENS que o farmacêutico poderia utilizar para otimização da farmacoterapia dessa paciente internada na UTI? 
 

(A) Alimentação; antimicrobianos; eletrólitos, hematologia e outros exames laboratoriais. 
(B) Analgesia e sedação, dose dos medicamentos; alimentação.  
(C) Profilaxia tromboembólica, dose dos medicamentos, eletrólitos, hematologia e outros exames laboratoriais.  
(D) Antimicrobianos, controle da glicose, profilaxia de úlcera por estresse. 
 

 

Medicamentos potencialmente perigosos são aqueles que possuem risco aumentado de provocar danos significativos 
aos pacientes em decorrência de falha no processo de utilização. Os erros que ocorrem com esses medicamentos 
podem não ser os mais frequentes, porém suas consequências tendem a ser mais graves, podendo ocasionar lesões 
permanentes ou a morte. A existência de baixo índice terapêutico, ou ainda, uma janela terapêutica estreita, coloca 
algumas classes terapêuticas em evidência quanto a principal meta de segurança estabelecido pela OMS, meta 03, 
medicação segura. Diante do exposto, assinale a alternativa que NÃO está relacionada a um grupamento farmacológico 
potencialmente perigoso: 
 

(A) Bloqueadores neuromusculares a exemplo da succinilcolina 

(B) Anticoagulantes a exemplo da warfarina e enoxaparina  
(C) Agentes trombolíticos a exemplo da alteplase 

(D) Antibióticos beta lactâmicos a exemplo da ampicilina  
 

 

 

Otimizar a farmacoterapia é função precípua da farmácia, visando aumentar a efetividade da intervenção terapêutica, 
promovendo o uso racional de medicamentos, com o propósito de alcançar resultados definidos que melhore a 
qualidade de vida do paciente. Analise as assertivas seguintes julgando-as verdadeiras ou falsas: 

 

QUESTÃO 7 

QUESTÃO 8 
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(   )  Planejar e avaliar o plano terapêutico. 
(   )  Analisar a prescrição médica, conforme parâmetros técnicos e legais, tais como: dose, frequência, horário, 

via de administração, posologia, tempo de tratamento, compatibilidade, interações medicamentosas, dentre 
outros pontos relevantes. 

(   )  Substituir a farmacoterapia proposta caso haja detecção de equívocos pelo prescritor. 
(   )  Realizar a conciliação de medicamentos ou reconciliação medicamentosa avaliando as prescrições desde a 

admissão até a alta do paciente e quando o mesmo transitar por diferentes níveis de atenção. 
 

(A) Apenas assertivas I e II verdadeiras. 
(B) Somente as assertivas I, II e III são verdadeiras.  
(C) Somente as assertivas I, II e IV são verdadeiras.  
(D) Todas são verdadeiras. 
 

 

 

O farmacêutico clínico é um profissional que contribui ativamente no processo de cuidado junto ao paciente crítico de 
centro de terapia intensiva. Deparou se com a seguinte situação clínica de um paciente com 33.000 leucócitos, 
neutrofilia relativa e absoluta, valores de PCR alta em relação aos valores de referência, VHS aumentado sendo tratado 
a 04 dias com cefepima 1 grama de 06 em 06 horas (Cefalosporina de 4º geração) e Vancomicina 1 grama de 12/12 hs, 
sem melhoras clínicas. Ao observar o resultado da hemocultura registra-se crescimento de Enterococcus faecalis. 
Assinale a alternativa que contempla um antibiótico de escolha para tratar esta possível cepa multirresistente: 
 

(A) Linezolida 

(B) Ceftriaxona 
(C) Polimixina B  
(D) Meropenem  
 

 

 

Paciente 18 anos de idade, suspeita clínica de COVID-19, apresenta artralgia, mialgia, inapetência e febre de 39º C. 
Procura a farmácia para compra de analgésicos para diminuir a sintomatologia apresentada. O balconista lhe indica 
um medicamento A e orienta o paciente a tomar de 4/4 hs para ter efeito mais rápido. Vinte e quatro horas depois da 
ingestão excessiva deu entrada no Pronto Atendimento apresentando quadro de náuseas, vômitos, dores abdominais, 
hepatomegalia, achado após procedimento semiológico de palpação e icterícia excessiva. Imediatamente médico 
solicitou exame de imagem e provas sorológicas de função hepáticas com índices de TGO, TGP, gama GT, bilirrubina 
alterados. 
 
Sabendo que o medicamento A é um analgésico, qual é o possível causador do quadro e qual o respectivo antídoto 
para tentar reverter ao quadro de intoxicação a qual o texto se refere? 
 

(A) dipirona e tiamina 

(B) paracetamol e acetilcisteína  
(C) ácido acetil salicílico e acetilcisteína  
(D) morfina e naloxona  
 

 

 

QUESTÃO 9 

QUESTÃO 10 
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Final de 2019 o mundo parou diante de um vírus avassalador que de acordo com a fisiopatologia, em pacientes 
vulneráveis, manifesta sintomas gripais, tais como, espirro, tosse, dor de cabeça, dor no corpo, perca de olfato e outros 
podendo estes ser brandos ou evoluir para forma grave de Síndrome da Angústia Respiratória Grave. Nos deparamos 
com um cenário pandêmico sem precedentes, na qual a empurroterapia e automedicação muitas vezes sem evidências 
científicas comprobatórias robustas direcionavam a farmacoterapia sem eficácia ao paciente. Dependendo da fase da 
doença pré-estabelecida a antibioticoterapia profilática para prevenção de co-infecções pulmonares, corticoterapia 
para controle do processo inflamatório e uso de anticoagulantes para prevenção de quadros trombóticos por vezes foi 
defendida por entidades médicas no Brasil. Neste contexto heparina foi amplamente utilizada, um mucopolissacarídeo 
preparado comercialmente a partir da mucosa pulmonar bovina e da mucosa intestinal suína. Quando administrada 
via parenteral, prolonga o tempo de coagulação do sangue impedindo a formação de fibrina, evitando a trombose 
venosa e embolia tecidual. O farmacêutico clínico deve solicitar e acompanhar exames laboratoriais que interfiram na 
farmacoterapia conforme estabelecida em resolução 585/2013 do CFF. Assinale a alternativa de exame laboratorial 
que deve ser monitorada pela heparinoterapia? 
 

(A) TTPA – Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada, monitoramento da via extrínseca da coagulação 

(B) Tempo de Protrombina, monitoramento da via intrínseca da coagulação 
(C) TTPA – Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada, monitoramento da via intrínseca da coagulação  
(D) Tempo de Protrombina, monitoramento da via extrínseca da coagulação  
 

 

 

A Farmácia deve atuar de forma complementar no gerenciamento do uso de antimicrobianos. Neste sentido, assinale 
a alternativa que NÃO corresponde a uma ação de execução da Farmácia, conforme a Diretriz Nacional para Elaboração 
do Programa de Gerenciamento do Uso de Antimicrobianos em Serviços de Saúde: 
 

(A) Ajustes de dose em casos de disfunção orgânica. 
(B) Revisão das prescrições em 48 – 72 horas.  
(C) Alertas ou suspensão automática, de acordo com o tempo de uso, especialmente em antimicrobianos 
administrados para profilaxia cirúrgica.  
(D) Alertas automáticos em situações de terapia duplicada desnecessariamente, por exemplo, uso simultâneo de 
fármacos com espectros sobrepostos. 
 

 

 

A versão traduzida para o português do Brasil do instrumento Medication Regimen Complexity Index (MRCI), foi 
intitulado Índice de Complexidade da Farmacoterapia (ICFT). Sobre o instrumento ICFT, assinale a alternativa correta: 
 

(A) é dividido em 5 sessões 

(B) é preenchido pelo paciente 
(C) mede a complexidade da terapia 

(D) pode ser aplicado somente em pacientes oncológicos  
 

 

 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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Reações imunológicas relacionadas aos medicamentos biológicos também incluem reações inflamatórias sistêmicas, 
como síndrome de liberação de citocinas ou tempestade de citocinas. A síndrome de liberação de citocinas ocorre 
como resultado de uma intensa ativação imunológica e liberação de citocinas inflamatórias, sendo descrita para vários 
medicamentos em uso clínico. Assinale qual medicamento é considerado como antídoto para uso em pacientes que 
apresentam síndrome de liberação de citocinas induzida por células T de receptores de antígenos quiméricos grave: 
 

(A) Tocilizumabe 

(B) Somatropina 
(C) Alfadornase  
(D) Pegaptanibe  
 

 

 
Uma gestante que necessitava fazer um tratamento de uso contínuo recebeu por engano no posto de saúde o 
medicamento metotrexato. Por razão de uma intercorrência clínica, a gestante foi internada em uma unidade 
hospitalar e durante a anamnese farmacêutica, o farmacêutico identificou o problema. O profissional, conhecendo 
classificação do risco do uso de medicamentos durante a gestação, sabe que: 
 

(A) o metotrexato é considerado da categoria A, ou seja, o fármaco não demonstrou risco para o feto no primeiro 
trimestre de gravidez e não há evidências de risco nos trimestres posteriores, sendo remota a possibilidade de dano 
fetal. 
(B) o metotrexato é considerado da categoria C, ou seja, não foram realizados estudos em animais e nem em 
mulheres grávidas; ou então, os estudos em animais revelaram risco, mas não existem estudos disponíveis realizados 
em mulheres grávidas. 
(C) o metotrexato é considerado da categoria D, ou seja, o fármaco demonstrou evidências positivas de risco fetal 
humano, no entanto, os benefícios potenciais para a mulher podem, eventualmente, justificar o risco. 
(D) o metotrexato é considerado da categoria X, ou seja, estudos em animais e mulheres grávidas, o fármaco 
provocou anomalias fetais, havendo clara evidência de que o risco para o feto é maior do que qualquer benefício 
possível para a paciente. 
 

 

 

Sepse e choque séptico são grandes problemas de saúde, afetando milhões de pessoas em todo o mundo a cada ano. 
A campanha sobrevivendo à sepse (Surviving Sepsis Campaign) é um esforço mundial que visa reduzir a taxa de 
mortalidade por sepse fornecendo diretrizes baseadas em evidência científica norteando políticas institucionais de 
melhoria assistencial. Conforme a atualização da Campanha sobrevivendo à sepse de 2021, avalie as alternativas abaixo 
e assinale (V) para as alternativas verdadeira e (F) para as alternativas falsas: 

 
(   ) A sepse é uma síndrome clínica ameaçadora à vida com anormalidades fisiológicas, biológicas, bioquímicas e 

presença de disfunção orgânica, causada por uma resposta inflamatória exacerbada à infecção. 
(   ) O choque séptico é uma complicação da sepse que ocorre quando o paciente apresenta hipotensão arterial 

refratária, mesmo após reposição volêmica, sendo necessário o uso de drogas vasoativas. 
(   ) O escore qSOFA (quick sequencial organ failure score) é uma ferramenta recomendada para o diagnóstico da 

sepse. 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 
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(   ) Na sepse possível, sem sinais de choque, a administração empírica de antimicrobianos pode ser realizada 
dentro de três horas se persistirem os sinais de infecção após avaliação de diagnóstico diferencial. 

(   ) A procalcitonia é um biomarcador que sempre auxilia na indicação de início da terapia antimicrobiana. 
 

(A) V, V, F, F, F 

(B) V, F, V, F, F 
(C) F, V, F, V, F 

(D) F, V, F, F, V  
 

 

 

A oferta de líquidos intravenosos, ou fluidoterapia, é uma das intervenções médicas mais frequentes em pacientes 
internados, com a finalidade de reposição ou manutenção hídrica. A fluidoterapia de reposição é utilizada para 
expansão do espaço intravascular depletado e, como qualquer medicamento intravenoso, tem indicação, 
contraindicação e efeitos adversos. Com base nas evidências atuais de fluidoterapia de reposição para pacientes 
críticos, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Os cristaloides são fluidos de primeira escolha na reposição volêmica de pacientes críticos por apresentarem 
desfechos primários semelhantes à albumina e menor custo. 
(B) Albumina é o principal coloide e considerado o fluido de escolha na expansão volêmica de pacientes críticos com 
trauma cerebral por estar associada a menor mortalidade quando comparado à solução de cloreto de sódio 0,9%. 
(C) Os amidos sintéticos também conhecidos como hidroxietil amidos (HES) não são recomendados na expansão 
volêmica de pacientes críticos por estarem associados a maior risco de lesão renal e necessidade de terapia dialítica. 
(D) Ringer lactato e Plasmalyte são considerados cristaloides balanceados e a solução de cloreto de sódio de 0,9% é 
considerada um cristaloide não balanceado. 
 

 

 

Uma das atribuições do farmacêutico clínico é garantir a segurança da terapia infusional Para isso, o farmacêutico deve 
identificar as vias de acesso venoso disponíveis para a infusão de medicamentos, avaliar as potenciais 
incompatibilidades e orientar a administração segura das misturas intravenosas. Em relação a compatiblidade em Y 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A furosemida necessita de pH básico para garantir a estabilidade da molécula em solução, portanto, sua 
administração em Y com um fármaco ácido (pH < 4,0), como a vancomicina, produz precipitação. 
(B) As incompatibilidades em Y são consideradas interações farmacêuticas que ocorrem in vitro. 
(C) Em algumas situações, o diluente e a concentração pode determinar a compatibilidade em Y. Como exemplo, o 
medicamento amiodarona só é compatível com dopamina se ambos estiverem diluídos em solução de glicose 5%. 
(D) A Nutrição Parenteral é uma mistura complexa com grande número de componentes químicos reativos que 
podem estar formuladas em emulsão lipídica. Devido ao risco de reações físico-químicas que podem levar a 
precipitação ou alteração da emulsão, a Portaria do MS 272/1998 recomenda, sem exceções, via de acesso exclusiva 
para sua administração. 
 

 

 

O termo droga vasoativa é atribuído às substâncias que apresentam efeitos vasculares periféricos, pulmonares ou 
cardíacos, sejam eles diretos ou indiretos, atuando em pequenas doses e com respostas dose dependente de efeito 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 
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rápido e curto, através de receptores situados no endotélio vascular. Seu principal objetivo é restaurar a perfusão 
tecidual e metabolismo celular. Em relação aos vasopressores, avalie as alternativas abaixo e assinale (V) para as 
alternativas verdadeiras e (F) para as falsas: 

 
(   ) Norepinefrina ou noradrenalina, é uma catecolamina que possui maior afinidade por receptores alfa-

adrenérigicos, causando vasoconstricção, redução da resistência vascular periferia e aumento da pressão 
arterial. A campanha sobrevivendo a sepse (2021) considera a norepinefrina como o vasopressor de primeira 
escolha no choque séptico. 

(   ) Vasopressina é um neuropeptídeo secretado pela glândula pituitária posterior que aumenta o tônus vascular 
e regula a homeostasia de fluidos atuando em receptores de vasopressina (V1, V2 e V3). É considerado um 
vasoconstrictor puro e pode ser utilizado no choque séptico com hipotensão refratária mesmo após início de 
norepinefrina. 

(   ) Terlipressina é um medicamento análogo à vasopressina que pode ser utilizado no choque séptico por possuir 
maior afinidade por receptores vasculares V1. Por apresentar menor tempo de meia-vida é facilmente 
titulável e não apresenta o efeito adverso de isquemia digital. 

(   ) A norepinefrina, por ser um medicamento irritante, só deve ser iniciada em adultos com choque séptico após 
a disponibilidade de um acesso central evitando, dessa forma, complicações como flebite. 

 

(A) F, V, F, F 

(B) F, F, F, V 
(C) V, V, F, F 

(D) V, V, V, F 
 

 

 

A interação medicamento-nutriente é definida como alteração da cinética ou dinâmica de um medicamento ou 
nutriente, afetando a disponibilidade do nutriente ou, ainda, o efeito do medicamento poderá ser afetado pelo 
nutriente, havendo inclusive, o risco de efeito adverso. Em relação a interação medicamento-nutriente, assinale a 
alternativa correta: 
 

(A) As fluorquinolonas, como ciprofloxacino e levofloxacino, competem com os aminoácidos para absorção no 
intestino, sendo necessário pausar a dieta 1 hora antes e 2 horas após a sua administração para adequada absorção. 
(B) O medicamento Fenitoína não necessita de pausa prolongada da dieta enteral, pois, a presença de dieta rica em 
proteínas, aumenta sua absorção em até 70%. 
(C) O medicamento levodopa pode sofrer quelação por cátions divalentes da dieta (cálcio, ferro, magnésio), 
reduzindo sua absorção, sendo necessário pausar a dieta 1hora antes e 2 horas  após sua administração. 
(D) Os medicamentos não devem ser misturados diretamente com dieta enteral, pois, muitos são ácidos e podem 
desnaturar proteínas. 
 

 

 

A doença pulmonar obstrutiva (DPOC) é uma doença comum, evitável e tratável que é caracterizada por sintomas 
respiratórios persistentes e limitação de fluxo de ar resultantes de anormalidades das vias aéreas e/ou alveolares.  A 
DPOC é uma das principais causas de incapacidade, morbidade e mortalidade no Brasil, sendo a terceira causa de morte 
entre as doenças crônicas não transmissíveis, com um aumento de 12% no número de mortes entre 2005 e 2010. 
Sobre o tratamento da DPOC, marque a opção correta: 
 

(A) A terapia broncodilatora inalatória constitui a base do tratamento da DPOC. 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 
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(B) Os broncodilatadores de curta ação são mais convenientes que os que longa ação no tratamento de manutenção 
da DPOC. 
(C) Os corticosteroides orais são terapias de primeira escolha no tratamento de manutenção da DPOC. 
(D) Todos os tratamentos disponíveis para DPOC promovem melhora da função pulmonar a longo prazo. 
 

 

 

Dentro da Diretriz Nacional para Elaboração de Programa de Gerenciamento do Uso de Antimicrobianos em Serviços 
de Saúde aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a revisão sistemática, no momento da sua 
prescrição ou retrospectivamente, sua indicação, posologia e duração do tratamento de antimicrobianos, 
preferencialmente, para uma maior redução do uso inadequado de antimicrobianos, deve ser feita por um 
infectologista, um farmacêutico clínico ou outro profissional com treinamento ou formação em doenças infecciosas ou 
no uso desses medicamentos. Este conceito, no contexto das ações para elaboração e implementação do programa de 
gerenciamento de uso de antimicrobianos em hospitais, se refere à prática de: 
 

(A) Elaboração de protocolos clínicos 

(B) Apoio da alta administração 
(C) Auditoria da prescrição de antimicrobianos 

(D) Educação 
 

 

 

Dentro do contexto dos serviços farmacêuticos diretamente destinados ao paciente, à família e à comunidade, o 
processo de cuidado baseia-se, em sua essência, no método científico, que oferece os fundamentos para várias 
abordagens de resolução de problemas. A sequência de atividades propostos para esse processo são respectivamente: 
 

(A) 1. o acolhimento ou a identificação da demanda, que pode advir do encaminhamento do paciente, da busca 
ativa, da demanda espontânea, entre outros; 2. a identificação das necessidades de saúde, o que exigirá a coleta de 
dados do paciente e a identificação de problemas, por meio da realização da anamnese farmacêutica e da verificação 
de parâmetros clínicos, quando necessário. A anamnese farmacêutica pode ser compreendida como: procedimento 
de coleta de dados sobre o paciente, realizado pelo farmacêutico, por meio de entrevista, com a finalidade de 
conhecer sua história de saúde, elaborar o perfil farmacoterapêutico e identificar suas necessidades relacionadas à 
saúde; 3. o delineamento e a implantação de um plano de cuidado compartilhado com o paciente, que inclui as 
intervenções e condutas necessárias à resolução dos problemas;  4. a avaliação dos resultados alcançados e a 
evolução do paciente, o que exigirá a organização de consulta de retorno ou contato com o paciente, após a 
implantação do plano de cuidado. 
(B) 1. o acolhimento ou a identificação da demanda, que pode advir do encaminhamento do paciente, da busca 
ativa, da demanda espontânea, entre outros; 2. a identificação das necessidades de saúde, o que exigirá a coleta de 
dados do paciente e a identificação de problemas, por meio da realização da anamnese farmacêutica e da verificação 
de parâmetros clínicos, quando necessário. A anamnese farmacêutica pode ser compreendida como: procedimento 
de coleta de dados sobre o paciente, realizado pelo farmacêutico, por meio de entrevista, com a finalidade de 
conhecer sua história de saúde, elaborar o perfil farmacoterapêutico e identificar suas necessidades relacionadas à 
saúde; 3. a avaliação dos resultados alcançados e a evolução do paciente, o que exigirá a organização de consulta de 
retorno ou contato com o paciente, após a implantação do plano de cuidado; 4. o delineamento e a implantação de 
um plano de cuidado compartilhado com o paciente, que inclui as intervenções e condutas necessárias à resolução 
dos problemas. 
(C) 1. o delineamento e a implantação de um plano de cuidado compartilhado com o paciente, que inclui as 
intervenções e condutas necessárias à resolução dos problemas; 2. o acolhimento ou a identificação da demanda, 

QUESTÃO 22 
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que pode advir do encaminhamento do paciente, da busca ativa, da demanda espontânea, entre outros;  3. a 
identificação das necessidades de saúde, o que exigirá a coleta de dados do paciente e a identificação de problemas, 
por meio da realização da anamnese farmacêutica e da verificação de parâmetros clínicos, quando necessário. A 
anamnese farmacêutica pode ser compreendida como: procedimento de coleta de dados sobre o paciente, realizado 
pelo farmacêutico, por meio de entrevista, com a finalidade de conhecer sua história de saúde, elaborar o perfil 
farmacoterapêutico e identificar suas necessidades relacionadas à saúde;  4. a avaliação dos resultados alcançados 
e a evolução do paciente, o que exigirá a organização de consulta de retorno ou contato com o paciente, após a 
implantação do plano de cuidado. 
(D) 1. a identificação das necessidades de saúde, o que exigirá a coleta de dados do paciente e a identificação de 
problemas, por meio da realização da anamnese farmacêutica e da verificação de parâmetros clínicos, quando 
necessário. A anamnese farmacêutica pode ser compreendida como: procedimento de coleta de dados sobre o 
paciente, realizado pelo farmacêutico, por meio de entrevista, com a finalidade de conhecer sua história de saúde, 
elaborar o perfil farmacoterapêutico e identificar suas necessidades relacionadas à saúde; 2. o acolhimento ou a 
identificação da demanda, que pode advir do encaminhamento do paciente, da busca ativa, da demanda 
espontânea, entre outros; 3. o delineamento e a implantação de um plano de cuidado compartilhado com o paciente, 
que inclui as intervenções e condutas necessárias à resolução dos problemas;  4. a avaliação dos resultados 
alcançados e a evolução do paciente, o que exigirá a organização de consulta de retorno ou contato com o paciente, 
após a implantação do plano de cuidado. 
 

 

 

A farmacoterapia representa o principal recurso terapêutico de cura e controle de doenças. Entre os fatores 
determinantes da extensão do uso de medicamentos pela população estão os desenvolvimentos constantes de novos 
fármacos, o uso dos medicamentos aliado às recomendações de diretrizes clínicas e a demanda por consumo da 
própria população. Somado a isso, as mudanças de perfil epidemiológico e o predomínio das doenças crônicas 
aumentam a necessidade de múltiplos tratamentos, fenômeno conhecido por polifarmácia. O resultado para os 
pacientes é a existência de terapias de maior complexidade. Neste contexto, o único instrumento validado encontrado 
hoje na literatura para medir a complexidade da farmacoterapia é o: 
 

(A) Perfil Farmacoterapêutico e Desfechos Associados (PFDA) 
(B) Medication Regimen Complexity Index (MRCI) 
(C) Value of Pharmaceutical Intervention (VPI) 
(D) Índice de Erros de Medicação (IEM) 
 

 

 

O Desafio Global de Segurança do Paciente “Medicação sem danos” (em inglês, “Medication without harm”), lançado 
em 2017 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), tem como objetivo geral reduzir os danos evitáveis relacionados 
ao uso de medicamentos. Para contemplar medicamentos que devem ser alvo dessas ações prioritárias, a OMS propôs 
um acrônimo que lista os medicamentos frequentemente envolvidos em erros graves no mundo. Esse acrônimo em 
inglês é o APINCH, e é representado pelos seguintes medicamentos ou classes de medicamentos: 
 

(A) Antiarritimicos, Potássio, Insulina, Antinflamatórios Não Esteroidais, Quimioterápicos, Hemoderivados 

(B) Analgésicos Opiáceos, Potássio, Insulina, Antinflamatórios Não Esteroidais, Quimioterápicos, Hemoderivados 
(C) Antimicrobianos, Potássio, Insulina, Narcóticos, Quimioterápicos, Heparina e Anticoagulantes 

(D) Anticoagulantes, Parassimpatomiméticos, Inotrópicos, Antiinflamtórios Não Esteroidais, Quimioterápicos, 
Antihistamínicos 
 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 



 

Concurso para obtenção do Título de Especialista Profissional em Farmácia Clínica 
 

 
 

 

11 

 

 


