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(PREFEITURA DE JUAZEIRINHO - UEPB - 2014)
A farmacoepidemiologia estuda medir e explicar a variabilidade resultante do uso de medicamentos em grandes populações e apresenta sua origem na aplicação de métodos epidemiológicos a dados obtidos em trabalhos de farmacologia clínica e terapêutica. Sobre farmacoepidemiologia, julgue os
itens abaixo:
I. Os únicos determinantes da qualidade e quantidade de consumo de medicamentos são: oferta de
medicamentos disponíveis e a informação sobre os medicamentos.
II. O processo de avaliação de qualquer medicamento inclui a avaliação dos seus benefícios, o estudo
dos riscos e a avaliação do impacto dos tratamentos no tratamento das doenças.
III. O nome químico dos princípios ativos no Brasil não pode seguir a denominação comum internacional (DCI), pois temos uma denominação comum brasileira (DCB) que deve ser seguida em todos
os casos.
IV. O uso racional de medicamentos ocorre quando os pacientes recebem o medicamento adequado a
suas necessidades clínicas, nas doses correspondentes aos seus requisitos individuais, durante um
período de tempo adequado e ao menor custo possível para eles e para a comunidade.
Estão corretas apenas as aﬁrmativas:
Ⓐ II e III.
Ⓑ I e II.
Ⓒ I e IV.
Ⓓ II e IV.
Ⓔ III e IV.

ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS
Assertiva I: INCORRETA. Os determinantes da qualidade e quantidade de consumo de medicamentos são: demanda real de consumo (demanda atendida + demanda reprimida), consumo médio mensal, níveis de
estoque e histórico de movimentação.
Assertiva II: CORRETA. O processo de avaliação de qualquer medicamento deve levar em consideração os riscos e benefícios da terapia para o paciente.
Assertiva III: INCORRETA. O nome químico dos princípios ativos no Brasil deve seguir a denominação comum
brasileira (DCB) e na sua ausência, a denominação comum internacional (DCI).
Assertiva IV: CORRETA. O uso racional do medicamento é a situação na qual os pacientes recebem os medicamentos apropriados às suas necessidades clínicas, na dose correta, por um período de tempo adequado e
um custo acessível.
Resposta: Ⓓ

