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Questão 20 

A prevenção de erros de dispensação dos medicamentos está entre as diversas atribuições do 
farmacêutico, Nesse sentido, as etapas que estão ligadas diretamente às ações de prevenção desse 
tipo de erro são 
A afirmativa correta é a letra “A”:  
(A) prescrição, transcrição, distribuição, administração dos medicamentos. 
A prevenção de erros de dispensação considera que as farmácias têm como sua principal função a 
dispensação dos medicamentos de acordo com a prescrição médica, nas quantidades e especificações 
solicitadas, de forma segura e no prazo requerido, promovendo o uso seguro e correto de 
medicamentos (CFF,2017, p 66) 
O contexto considerado desta questão foi o de dispensação enquanto processo, no qual o farmacêutico 
tem um papel primordial no trabalho em equipe, educação e treinamento, por ser capaz de formar um 
elo entre o médico e o enfermeiro, por ter visão geral de todo o processo - da prescrição até a 
administração do medicamento (CFF,2017, p,24) e por consequência a prevenção de erros de 
dispensação se estendem as etapas executadas por outros profissionais. 
 

A questão apontada no recurso foi a Afirmativa “E”:  
(E) estabelecimento de barreiras de revisão da avaliação da prescrição, identificação dos medicamentos 
potencialmente perigosos, tipo de modalidade de aquisição dos medicamentos. 
Está incorreto afirmar que o tipo de modalidade de aquisição dos medicamentos poderia ter alguma 
relação direta com as ações de prevenção de erros de dispensação porque ao adquirir um 
medicamento seja por modalidade de licitação ou dispensa de licitação não há implicação direta quanto 
à dispensação do referido medicamento. 
 

A Referência usada consta da lista de referências recomendadas para este concurso: Conselho Federal 
de Farmácia. Farmácia Hospitalar: coletânea de práticas e conceitos. Brasília: CFF, 2017. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 


