
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Nome do candidato: Drieli Reinehr 

Nº inscrição: 506 

 Área de formação/programa/instituição: Nutrição 

E-mail:drieli_rei@hotmail.com 

À Comissão Executora do Processo Seletivo. Como candidato inscrito, solicito (informar claramente o teor da 

solicitação e a justificativa):  

TEOR DA SOLICITAÇÃO : QUESTÃO 29 

Inscrição: 506 

Questão 29 - As interações entre fármacos e nutrientes em nutrição enteral envolvem incompatibilidades entre 

componentes da formulação enteral, medicamentosa e dos frascos, sondas e equipos usados para administração da 

dieta. De acordo com Waitzberg (2000), são medidas para prevenir a incompatibilidade entre drogas e fórmulas 

enterais, além da oclusão da sonda enteral, exceto:  

a) Não misturar diretamente o fármaco na dieta.  

b) Usar via alternativa para administração do fármaco (intramuscular, endovenoso, etc).  

c) Lavar a sonda somente antes da administração do fármaco.  

d) Substituir por fármaco com a mesma equivalência terapêutica e compatível com a dieta. 

 e) Ajustar os horários se nutrição enteral intermitente; administrar os medicamentos antes ou após as dietas. 

JUSTIFICATIVA DO RECURSO: 

A higienização da sonda enteral antes da administração do fármaco não ira impedir a incompatibilidade 

medicamentosa ou a interação fármaco nutriente, pois os princípios ativos do fármaco estarão disponíveis na 

corrente sanguínea durante um período de tempo maior do que a pausa da alimentação enteral, havendo assim o 

bloqueio ou a competição entre o fármaco e o nutriente da dieta em suas absorções. Essas interações estão 

relacionadas aos tipos de medicamentos e a dieta associada, cada um com sua especificidade e suas formas de 

interação I, II, III e IV.  

PARECER: 

De acordo com a banca examinadora, a argumentação contida no recurso apresentado 

não possui fundamentação bibliográfica que determine a necessidade de alterar a 

resposta apresentada. Além disso, conforme o enunciado da questão em tela, a mesma 

tem por base as medidas para prevenir a incompatibilidade entre drogas e fórmulas 

enterais e a oclusão da sonda descritas por Waitzberg (2000), as quais estão detalhadas 

na página 919, na Tabela 57.4. 

A questão é mantida 

RECURSO INDEFERIDO 

Comissão Executora 

 


