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18Nº DA QUESTÃO:

Conforme o material recomendado (Boletim ISMP: NOMES DE MEDICAMENTOS COM
GRAFIA OU SOM SEMELHANTES: COMO EVITAR OS ERROS? ISSN: 2317-2312 VOLUME 3 |
NÚMERO 6 | ABRIL 2014), o método CD3 consiste em destacar as sílabas em
letras maiúsculas para diferenciação dos nomes de medicamentos com grafia
semelhante.

Esse método sugere que os nomes sejam avaliados em duas etapas. Na
primeira, o avaliador realiza a leitura dos nomes semelhantes da esquerda
para a direita, até o ponto em que identifica uma ou duas letras que os
diferenciam. A partir deste ponto, deve-se utilizar a letra maiúscula. Na
segunda etapa, procede-se a leitura da direita para a esquerda, novamente
até o ponto em que sejam identificadas duas ou mais letras diferentes. Até
este ponto, deve-se retornar as sílabas para letra minúscula.

Na alternativa D
da prova, os nomes dos medicamentos estão escritos com a primeira letra de
cada nome em formato maiúsculo (CloZAPina x CloNIDina), portanto não
seguindo o método apresentado.

As demais alternativas apresentadas na
questão, embora apareçam na LISTA DE NOMES DE MEDICAMENTOS COM GRAFIA OU
SOM SEMELHANTES recomendada pelo ISMP, também não seguem o mesmo padrão de
letras maiúsculas e minúsculas.

RESPOSTA DA BANCA: DEFERIDO

JUSTIFICATIVA: A Banca elaborou a questão de acordo com a referência
recomendada no Edital 05/2021: INSTITUTO PARA PRÁTICAS SEGURAS NO USO DE
MEDICAMENTOS. Nomes de Medicamentos com Grafia ou Som Semelhantes: como



Evitar Erros? Boletim do ISMP, 3(6), 2014. Disponível em:
http://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2015/07/V3N1.pdf. Acesso
em: 19 jul. 2021.
De acordo com a referência, para a elaboração de uma lista
de nomes de medicamentos com grafia ou som semelhantes, o ISMP Brasil
sugere a utilização do método CD3 em duas etapas para diferenciação de
nomes semelhantes. Na primeira etapa, o avaliador realiza a leitura dos
nomes semelhantes da esquerda para a direita, até o ponto em que identifica
uma ou duas letras que os diferenciam. A partir deste ponto, deve-se
utilizar a letra maiúscula. Na segunda etapa, procede-se a leitura da
direita para a esquerda, novamente até o ponto em que sejam identificadas
duas ou mais letras diferentes. Até este ponto, deve-se retornar as sílabas
para letra minúscula. O enunciado da questão pede que o candidato assinale
a alternativa que apresenta um par de nomes de medicamentos com grafia ou
som semelhantes, com letras maiúsculas, recomendadas pelo ISMP Brasil,
conforme o método CD3.
Foi identificada controvérsia na própria referência,
onde não é citada regra para que os nomes iniciem sempre com letra
maiúscula, apesar de ter aplicado essa grafia na “LISTA DE NOMES DE
MEDICAMENTOS COM GRAFIA OU SOM SEMELHANTES” disponibilizada ao final do
Boletim. Neste contexto, o texto menciona que a lista foi elaborada
considerando a Denominação Comum Brasileira (DCB) e cabe colocar que, de
acordo com o inciso II do Art. 8° do Manual de Denominações Comuns
Brasileiras, “a denominação comum ou genérica brasileira de substâncias
químicas deve ser escrita em letras minúsculas, exceto no início de frases,
quando a primeira letra é maiúscula”. A Banca entende que não há elementos
conceituais que caracterizem os nomes em questão como “frase” tanto na
forma como está grafado na LISTA DE NOMES DE MEDICAMENTOS COM GRAFIA OU SOM
SEMELHANTES (Boletim ISMP), quanto nas alternativas elaboradas para a
questão de prova, em especial na alternativa D (CloZAPina X CloNIDina). De
qualquer forma, fica claro que pode existir ambiguidade nas publicações que
podem induzir ao erro na interpretação da metodologia e resolução da
questão.
Diante do exposto, a Banca analisou os diversos argumentos dos
recursos interpostos pelos candidatos, e devido à possível ambiguidade
apresentada, tanto na referência, quanto na questão de prova, decidiu pela
Anulação da questão.


