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DIVULGAÇÃO DO PARECER RELATIVO AO
RECURSO AFETO À IMPUGNAÇÃO DE
QUESTÃO DA PROVA ESCRITA PARA O
CARGO DE FARMACÊUTICO, DO CONCURSO
PÚBLICO Nº. 015/2014

O Prefeito Municipal do Município de Água Doce, Estado de Santa Catarina e a Coordenação dos Concursos Públicos e
Processos Seletivos da Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina, atuando de forma conjunta, no uso de suas
atribuições legais, torna pública a decisão do recurso apresentado contra a questão 39 (trinta e nove) de conhecimentos
específicos, para o cargo de Farmacêutico:

INSCRIÇÃO
171345

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Candidata destaca que a questão de número 39 (trinta e nove) de conhecimentos específicos, para o
cargo de farmacêutico que tem como tema as “formas farmacêuticas” que não podem ser utilizadas
para pacientes diabéticos. Aduz que apesar do gabarito ter considerado a letra “d” como correta xarope, requer a ponderação de que hoje o mercado possui Edulitos, também conhecidos como
xarope para diabéticos, os quais inclusive nas suas embalagens vêm com a indicação: “xarope sem
açúcar”. Ademais, para a recorrente na letra “c” (drágea), este sim, é uma forma farmacêutica cujo
princípio ativo fica sempre envolvido por um revestimento de açúcar e corante, não indicados para
diabéticos, inclusive estando indicado na caixa dos medicamentos: “Atenção diabéticos: contém
açúcar”. Ao final requer a anulação da questão em comento.
Segundo o “Formulário nacional da farmacopeia brasileira”. Xarope é definido como “Xarope: É a
forma farmacêutica aquosa caracterizada pela alta viscosidade, que apresenta não menos que
45% (p/p) de sacarose ou outros açúcares na sua composição”. EDULITO – São formas
farmacêuticas líquidas para uso oral isenta de sacarose, também conhecidas “popularmente” como
“xarope sem açúcar” ou “xarope para diabéticos”. A partir destas definições o uso do termo xarope
na referida questão está empregado corretamente, uma vez que caracteriza uma formulação rica em
sacarose contraindicada para uso por pacientes diabéticos, por aumentar sobremaneira a glicemia. O
termo xarope para diabéticos ou xarope sem açúcar é de uso popular, sendo correto o emprego do
termo “edulito” para definir tal preparação. Com relação as drágeas, a quantidade de sacarose
utilizada para se fazer o revestimento externo desta fórmula farmacêutica é muito pequena, sendo
insignificante na alteração da glicemia. Além disso, existem preparações de hipoglicemiantes orais,
indicados no tratamento do diabetes tipo II na forma de drágeas. Desta forma, considera-se o recurso
indeferido. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
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