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FORMULÁRIO DE RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA ESCRITA

RESPOSTA A RECURSO

PS 34 – MÉDICO DO TRABALHO I

1Nº DA QUESTÃO:

Prezados(as)  Srs (as),
Solicito alteração do gabarito  da questão 01 do PS
34 – Médico do Trabalho I de 07/02/2021
O gabarito considerou a alternativa
“B” como correta o que tornaria a afirmativa abaixo FALSA

No que se refere a
imunização nos profissionais de saúde, considere as afirmações abaixo:

“Profissionais de saúde vacinados para difteria, tétano e coqueluche com
dTpa devem repetir a administração dessa vacina a cada 10 anos.”

Esta afirmação ficou vaga, porque não informa se o esquema está completo ou
incompleto. Considerando que o profissional de saúde é adulta e  tivesse o
esquema completo da infância como preconiza o Ministério da Saúde
https://www.saude.go.gov.br/files/imunizacao/calendario/Calendario.Nacional
.Vacinacao.2020.atualizado.pdf  a afirmativa está correta, porque faria
doses complementares a cada 10 anos após a última dose.

Como o esquema
anterior não foi informado na questão deixa a afirmativa VERDADEIRA.

Assim
poderiam  considerar  a alternativa “E” como correta também.

Caso o esquema
estivesse incompleto ou que houvesse recebido 1 única dose na vida  o que
não foi informado na questão faria as 3 doses em intervalo inferior há 10
anos como  explica o calendário abaixo



https://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-ocupacional.pdf

RESPOSTA DA BANCA: INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA: Prezado candidato,
De acordo com a literatura que consta em
edital (CDC-MMWR), não está indicada a revacinação de profissionais de
saúde com dTpa, somente com dT.
Por outro lado, a literatura apresentada
(calendários SBIM e PNI) preconiza o reforço com dTpa a cada 10 anos. No
entanto, salienta-se que, para algumas categorias profissionais (como
profissionais da netonatologia), essa vacinação deverá ocorrer a cada 5
anos.
Dessa maneira, a questão não apresenta resposta correta e será anulada.


