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Resposta aos recursos – Farmácia 
 

 

 

1. 

Código de inscrição: 70002409 

Nome do programa/área profissional: Farmácia transplante de órgãos 

Código do programa: 1422 

Número da questão: 55 

Detalhamento do recurso: Nesta questão, nas alternativas fala sobre um "item 4" que não 

consta no enunciado. 

Resposta ao recurso: Deferido. Houve erro de impressão. 
 
 
 
2.  

Código de inscrição: 70000181 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Cuidados 

Intensivos de Adultos - Farmácia 

Código do programa: 1862 

Número da questão: 27 

Detalhamento do recurso: A resposta B também está certa. Segundo a Resolução 586/2013,  

Art. 2º - O ato da prescrição farmacêutica constitui prerrogativa do farmacêutico legalmente 

habilitado e registrado no Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição. 

 

Dessa forma o farmacêutico não precisa de conhecimento específico ou título. 

 

Segundo o Art. 6º - O farmacêutico poderá prescrever medicamentos cuja dispensação exija 

prescrição médica, desde que condicionado à existência de diagnóstico prévio e apenas 

quando estiver previsto em programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas, aprovados 

para uso no âmbito de instituições de saúde ou quando da formalização de acordos de 

colaboração com outros prescritores ou instituições de saúde. 

§ 1º - Para o exercício deste ato será exigido, pelo Conselho Regional de Farmácia de sua 

jurisdição, o reconhecimento de título de especialista ou de especialista profissional 

farmacêutico na área clínica, com comprovação de formação que inclua conhecimentos e 

habilidades em boas práticas de prescrição, fisiopatologia, semiologia, comunicação 

interpessoal, farmacologia clínica e terapêutica.   

Nesse caso sim há necessidade de conhecimentos específicos e títulos. 

http://www.unifesp.br/


Resposta ao recurso: Indeferido. A questão diz respeito ao artigo 5º da Resolução do CFF nº 

586/2013. 

“Art. 5º - O farmacêutico poderá realizar a prescrição de medicamentos e outros produtos com 

finalidade terapêutica, cuja dispensação não exija prescrição médica, incluindo medicamentos 

industrializados e preparações magistrais - alopáticos ou dinamizados -, plantas medicinais, 

drogas vegetais e outras categorias ou relações de medicamentos que venham a ser aprovadas 

pelo órgão sanitário federal para prescrição do farmacêutico.  

       § 1º - O exercício deste ato deverá estar fundamentado em conhecimentos e habilidades 

clínicas que abranjam boas práticas de prescrição, fisiopatologia, semiologia, comunicação 

interpessoal, farmacologia clínica e terapêutica.  

       § 2º - O ato da prescrição de medicamentos dinamizados e de terapias relacionadas às 

práticas integrativas e complementares, deverá estar fundamentado em conhecimentos e 

habilidades relacionados a estas práticas.” 

O farmacêutico pode prescrever se ele possuir os pré-requisitos descritos no parágrafo 1º ou 

no parágrafo 2º. 

 
3. 

Código de inscrição: 70000181 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Cuidados 

Intensivos de Adultos - Farmácia 

Código do programa: 1862 

Número da questão: 30 

Detalhamento do recurso: 
Medicamentos C representam 0-10% do estoque, medicamentos B representam 10,1-20% do 
estoque e medicamentos A representam 20,1-70% do estoque, com base no quadro 
apresentado. Podemos classificar como A os medicamentos 1 e 3 e como B o medicamento 7. 
Assim sendo, a resposta certa é E. 
 

Resposta ao recurso: Deferido.  
 

 

4. 

Código de inscrição: 70000181 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Cuidados 

Intensivos de Adultos - Farmácia 

Código do programa: 1862 

Número da questão: 39 

Detalhamento do recurso: Possui duas alternativas certas, a alternativa B, talidomida 

pertence a lista C3 da portaria 344/98 e a alternativa A, anti-retrovirais pertencem a lista C4. 
 

Resposta ao recurso: Indeferido. O enunciado da questão, solicitou que o candidato levasse 
em conta as atualizações da portaria 344/98. “De acordo com a portaria SVS/MS nº 344, de 12 



de maio de 1998 que aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos 
sujeitos a controle especial; e também, as suas atualizações, é correto afirmar que: ...” 

 

Segundo a RESOLUÇÃO-RDC N° 103, DE 31 DE AGOSTO DE 2016, que dispõe sobre a atualização 

do Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob 

Controle Especial) da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, e dá outras providências. 

O artigo 1º diz: “Art. 1° Publicar a atualização do Anexo I, Listas de Substâncias Entorpecentes, 

Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial, da Portaria SVS/MS nº. 344, de 12 de 

maio de 1998, republicada no Diário Oficial da União de 1º de fevereiro de 1999, estabelecendo 

as seguintes alterações: I. EXCLUSÃO 1.1. Lista "C1": TRICLOROETILENO 1.2. Lista "C4": LISTA 

DAS SUBSTÂNCIAS ANTIRRETROVIRAIS”. 

 
 
5. 

Código de inscrição: 70000181 

Nome do programa/área profissional: Programa de Residência Multiprofissional Em Cuidados 

Intensivos de Adultos - Farmácia 

Código do programa: 1862 

Número da questão: 43 

Detalhamento do recurso: A afirmativa V está correta, baseado na Resolução do Conselho 

Federal de Farmácia nº 568, de 6 de dezembro de 2012, Art. 55º IV. Garantir o cumprimento 
da legislação vigente relativa à avaliação farmacêutica das prescrições, observando 
concentração, viabilidade, compatibilidade físico-química e farmacológica, dose, posologia, 
forma farmacêutica, via e horários de administração, tempo previsto de tratamento e 
interações medicamentosas. Para tanto o farmacêutico deverá interagir junto ao paciente, 
cuidadores e equipe de saúde, para obtenção de terapia medicamentosa segura e racional. 
 
Assim, a alternativa correta é a letra E. 
 

Resposta ao recurso: Indeferido. Neste caso, o farmacêutico clínico não é o responsável pelo 
planejamento dos horários e intervalos de administração dos medicamentos (aprazamento), 
mas sim, o enfermeiro de acordo com o Decreto nº 94.406/87. 

 

 

6. 

Código de inscrição: 70002235 

Código do programa: 1603 

Todos os recursos indeferidos, pois, não informou a área profissional e o código do programa 

está incorreto. 

 


