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10Nº DA QUESTÃO:

A resposta fornecida pelo concurso como correta para a questão é a opção
“A”: preferir hemoderivados desleucocitados e reduzir a exposição a
medicações associadas ao desenvolvimento de vasoplegia.

O enunciado apresenta
um ERRO DE CONCEITUALIZAÇÃO FUNDAMENTAL. O autor da questão confundiu o
conceito de hemoderivados e hemocomponentes. Por DEFINIÇÃO os
hemocomponentes são produzidos a partir do sangue total, por meio de
processos físicos (centrifugação, congelamento), e incluem:
-Concentrado de
hemácias;
-Plasma rico em plaquetas;
-Concentrado de plaquetas
-Plasma fresco
congelado
-Crioprecipitado

Por outro lado, os hemoderivados são obtidos em
escala industrial, a partir do fracionamento do plasma por processos
físico-químicos. São eles:
-Albumina
-Globulinas
-Concentrado de fatores da
coagulação (fator VIII, fator IX, etc)

O processo de leucorredução (referido
no enunciado como “desleucocitados”) só pode ser realizado em
HEMOCOMPONENTES. Pela característica da forma de obtenção do hemoderivados,
os últimos não são passíveis de leucorredução (“desleucocitados”).



Pelo
exposto fica claro um erro de conceito na elaboração da questão 10, que a
torna NULA. Portanto, solicito a ANULAÇÃO da questão nº 10.

Referência:

-Brasil.
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Especializada e Temática. Guia para uso de hemocomponentes / Ministério da
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada
e Temática. – 2. ed., 1. reimpressão– Brasília : Ministério da Saúde, 2015.
136p. : il. ISBN 978-85-334-2161-5. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_uso_hemocomponentes_2ed.pdf

RESPOSTA DA BANCA: DEFERIDO

JUSTIFICATIVA:
Considerando correta as afirmações contidas na solicitação de
recurso , consideramos procedente a anulação da questão.


