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18Nº DA QUESTÃO:

A questão traz uma paciente de 37 anos, tabagista, que necessita
anticoncepção. O uso de método hormonal combinado seria considerado
categoria 3 para a paciente em questão, conforme os critérios de
elegibilidade do CDC. Dessa forma, o método não deve ser empregado, a menos
que o profissional de saúde julgue que a paciente possa usá-lo com
segurança; os riscos comprovados e possíveis superam os benefícios do
método; deve ser o método de última escolha e, caso seja utilizado,
necessita de acompanhamento rigoroso.
Solicito, portanto a anulação da
questão já que a paciente encaixa-se em categorias com
contraindicação ao
uso de qualquer um dos métodos combinados citados nas alternativas ,

conforme referências citadas pelo edital, devendo ter opção de método
somente com
progesterona ou não hormonal como resposta plausível.

RESPOSTA DA BANCA: DEFERIDO

JUSTIFICATIVA: A questão está correta. A resposta se baseia nos Critérios
de elegibilidade de contracepção da OMS, onde o uso de anticoncepcional
hormonal combinado injetável é categoria 2 (pg 114) para a situação do caso
clínico. Entretanto, verificamos um erro na tabela 69.5 no livro "Tratado
de Ginecologia da FEBRASGO", referenciada como dessa fonte da OMS.  A
tabela coloca erroneamente "categoria 3 para este método". Ainda, lembramos
que  referência citada pelo autor do recurso ("os critérios de
elegibilidade do CDC") não está na lista das referências do concurso.
Dessa
forma, apesar da questão estar correta de acordo com os Critérios de



elegibilidade da OMS, devido a erro na tabela de uma das referências
listadas no Edital, decidiu-se pela anulação da questão.


