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6Nº DA QUESTÃO:

Solicito a alteração do gabarito da questão 06 devido ao seguinte fato:
A
primeira afirmação onde diz que “a alergia a penicilina é associada ao
início imediato (dentro de 1 hora após a administração) ou acelerado
(superior a 72 horas depois da administração) de erupções na pele (rash
cutâneo) ou sintomas mais graves, como edema de laringe e choque
anafilático.”  É FALSA já que o início tardio se dá, segundo o relator
conselheiro Adagmar Andriolo, membro da Sociedade Brasileira de Parologia
Clínica, em seu parecer número 10.833/91, APÓS 72 horas e ACELERADO ATÉ 72
horas.
Segue trecho de parecer:
“As imediatas ocorrem dentro dos primeiros
trinta minutos após a administração da droga. Destas, o choque anafilático
é a forma mais grave, se acompanha de hipotensão, edema de laringe e
broncoespasmo. A maioria dos casos mortais ocorre dentro de 15 minutos após
a administração. Angio-edema e urticária são exemplos de reações menos
graves e mais freqüentes.

As reações semi-tardias ou aceleradas se manifestam
entre 30 minutos e 3 dias após o uso da penicilina. Os sinais e sintomas
podem incluir broncoespasmo, edema de laringe, urticária e artite.

As tardias
ocorrem após o terceiro dia do início do tratamento. Os mesmos sinais e
sintomas descritos para as reações aceleradas podem estar presentes mas o
mais freqüente é a ocorrência de erupção cutânea. Algumas vezes pode ser
difícil determinar se o aparecimento de uma erupção cutânea em um paciente
tratado com penicilina é devido à eventual infecção viral ou à reação
alérgica tardia.”

Sendo assim peço a alteração do gabarito sendo a resposta



correta para esta questão letra A.
Reações tardias são as reações superiores
a 72 horas, e não reações aceleradas como fala a questão 06.

RESPOSTA DA BANCA: DEFERIDO

JUSTIFICATIVA: deferido resposta correta A


