Farmácia

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve elaborar um texto dissertativo a respeito dos movimentos migratórios para
o continente europeu.




A respeito dos argumentos na perspectiva de quem migra, o estudante deve
contemplar dois dos aspectos listados a seguir.
o Fuga das atrocidades de guerra, fome, doenças (epidemia).
o Fuga por causas político-ideológicas e religiosas.
o Procura por emprego.
o Procura por estabilidade.
o Procura por novas perspectivas de vida.
A respeito dos argumentos na perspectiva dos países que recebem os imigrantes, o
estudante deve contemplar dois dos aspectos listados a seguir.
o Argumentos contrários à migração:
 sobrecarga da infraestrutura do Estado (educação, saúde, moradia,
alimentação, segurança);
 competição por empregos;
 choques culturais e de costumes (xenofobia);
 rompimentos políticos.
o Argumentos favoráveis à migração:
 países europeus precisam de imigrantes para enfrentar o problema
demográfico (revitalização das cidades) e têm meios de responder à
demanda oriunda do fluxo migratório;
 imigrantes ocupam postos de trabalho não valorizados pelos cidadãos
dos países europeus.

PADRÃO DE RESPOSTA
A violência tem consequências negativas não somente para as mulheres, mas também para
suas famílias e para a sociedade.
Para a mulher, as consequências são: físicas, podendo chegar a lesões incapacitantes;
psicológicas, podendo gerar traumas, baixa autoestima, dependência psicológica do agressor;
cerceamento de direitos individuais; estéticas.
Para a família são: ruptura da estrutura familiar; desestabilidade emocional; naturalização da
violência contra a mulher para as gerações futuras; desvalorização da figura materna.
Para a sociedade são: disseminação da violência contra a mulher; a violência tem enormes
custos, desde gastos com saúde e despesas legais a perdas de produtividade.
As mudanças decorrentes da Lei Maria da Penha são: criminalização da violência
doméstica/sexual; aumento das notificações de violência doméstica, apesar de continuar alta a
incidência de mulheres agredidas; garantia legal de proteção à mulher contra a violência
doméstica, independentemente de sua orientação sexual, ou seja, protege-se também a
mulher homossexual vítima de ataque perpetrado pela parceira; possibilidade de prisão
preventiva no caso de crimes de violência doméstica, embora ainda se verifique morosidade
no julgamento do crime; criação de casas de refúgio ou casa-abrigo, para acolher mulheres
vítimas de violência doméstica; reforço às Delegacias de Atendimento à Mulher, embora ainda
insuficientes; inclusão da vítima em programas assistenciais do governo, programas de
proteção à vítima e à testemunha, transferência de local de trabalho, se a vítima for servidora
pública.

PADRÃO DE RESPOSTA
a) O/A estudante deve fazer referência a 3 (três) das seguintes infrações cometidas pelo
farmacêutico:








não comunicar previamente ao Conselho Regional de Farmácia, por escrito, o
afastamento temporário das atividades profissionais pelas quais detém
responsabilidade técnica, quando não há outro farmacêutico que, legalmente, o
substitua;
aceitar remuneração abaixo do estabelecido como o piso salarial oriundo de acordo;
delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão farmacêutica
(ao deixar o armário aberto);
deixar de prestar assistência técnica efetiva ao estabelecimento com o qual mantém
vínculo profissional;
não separar os produtos vencidos e não identificar os produtos: “não se destina ao uso
ou comercialização”;
disponibilizar o serviço de perfuração de orelha sem o registro na vigilância sanitária.

b) O/A estudante deve apresentar 3 (três) das seguintes implicações das infrações cometidas
pelo farmacêutico para a sociedade ou para o reconhecimento e valorização da profissão:










favorecimento da automedicação;
favorecimento do uso irracional de medicamentos;
favorecimento da troca de medicamentos sem orientação farmacêutica;
favorecimento do uso de medicamentos desnecessários, com possíveis consequências
indesejadas para a saúde;
favorecimento do uso de medicamentos vencidos, com possíveis consequências
indesejadas para a saúde;
favorecimento do uso de agulha para perfurar orelha pode trazer riscos para o
paciente;
impedimento de reivindicar melhores condições de trabalho;
impedimentos de reivindicar melhores salários;
dificuldade de ser recomendado para outro posto de trabalho.

c) O/A estudante pode considerar como sanção disciplinar passível de aplicação, nesse caso:



multa;
suspensão temporária do exercício da profissão.

PADRÃO DE RESPOSTA
a) O/A estudante deve justificar a terapia farmacológica prescrita da seguinte forma:


a prescrição da sinvastatina é útil na redução do colesterol no sangue e está
relacionada aos resultados alterados do perfil lipídico: de colesterol total e/ou LDL
alterados;




a prescrição da hidroclorotiazida é útil por ser um diurético com ação anti-hipertensiva
e está relacionada com a hipertensão arterial da paciente (140/90 mmHg);
a prescrição do uso diário de ácido acetilsalicílico, em baixa dose (100 mg), está
relacionada com o histórico de trombose na família da paciente.

b) O/A estudante deve citar, para cada fármaco prescrito, 2 (dois) dos seguintes exames
laboratoriais para o acompanhamento da paciente:




sinvastatina: bilirrubina, fosfatase alcalina, Gama-GT, TGO (AST), TGP (ALT), perfil
lipídico, HDL, colesterol, LDL;
hidroclorotiazida: creatinina, ureia, perfil eletrolítico, sódio, potássio, cloreto;
ácido acetilsalicílico: tempo de coagulação sanguínea, contagem de plaquetas.

PADRÃO DE RESPOSTA
a) O/A estudante deve orientar que:



para crianças entre 6 meses e 2 anos, os mais seguros são o IR3535 (EBAAP) e a
icaridina (picaridina);
para gestantes, não há restrições quanto ao uso de repelentes. São opções: IR3535,
Icaridina (picaridina) e DEET.

b) O/A estudante deve citar que o principal risco da automedicação na vigência da dengue é a
hemorragia. O estudante pode relacionar a hemorragia ao uso do ácido acetilsalicílico.
c) O/A estudante deve citar 3 (três) das seguintes medidas preventivas para reduzir a
incidência dessas doenças:









uso de telas em janelas e portas;
uso de mosquiteiro;
controle de locais com água parada;
uso de repelentes;
uso de roupas adequadas: blusa e calça de manga comprida, sapato fechado;
fumacê;
controle pela vigilância ambiental;
vacina.

