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Especialidade: Ginecologia e Obstetrícia
Número da questão: 63
 
Sugestão de recurso:

Prezada banca examinadora,

A imunossupressão é reconhecida como um dos principais 
fatores de risco para infecção pelo HPV e para o 
desenvolvimento de lesões neoplásicas e verrugas genitais.

Por isso, mulheres com imunossupressão, convivendo com 
HIV/AIDS, pacientes transplantadas e portadoras de câncer 
em tratamento oncológico, por atualização do calendário 
vacinal do Ministério da Saúde, podem receber a vacina do 
HPV até os 45 anos de idade. 

O Ministério da Saúde indicou inicialmente, em 2017, a 
vacinação contra HPV para mulheres e homens com 
imunossupressão até 26 anos de idade.Por meio da 
coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações e 
do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, 
com o ofício nº 203/2021, ampliou essa proteção para as 
mulheres até 45 anos (mantendo para os homens a faixa 
etária de 9-26 anos). Essa vacinação, seguindo a 
recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
deve ser realizada com a aplicação de três doses: a segunda, 
um a dois meses após a primeira, e a terceira, seis meses 
após a primeira dose (0 - 1 a 2 - 6 meses).



Portanto, considerando que o intervalo descrito na 
alternativa D (0-3-12 meses), que foi a alternativa dada como 
correta, não é o recomendado pelo Ministério da Saúde ou 
pela OMS, solicitamos anulação da questão.

Referências:
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 
Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, 
Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações. 
Ofício nº 203/2021/CGPNI/DEIDT/SVS/MS.

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde amplia vacinação contra 
HPV para mulheres imunossuprimidas com até 45 anos, 
Ministério da Saúde, 2021. 

Disponível em:
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/saude-am
plia-vacinacao-contra-hpv-para-mulheres-imunossuprimida
s-com-ate-45-anos
 Acesso em: 20 dez. 2021.

Sociedade Brasileira de Imunizações. Vacina HPV4. SBI 
Família, 2017.

Disponível em:
https://familia.sbim.org.br/vacinas/vacinas-disponiveis/vacin
a-hpv4
Acesso em: 20 dez. 2021.

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/saude-amplia-vacinacao-contra-hpv-para-mulheres-imunossuprimidas-com-ate-45-anos
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/saude-amplia-vacinacao-contra-hpv-para-mulheres-imunossuprimidas-com-ate-45-anos
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/saude-amplia-vacinacao-contra-hpv-para-mulheres-imunossuprimidas-com-ate-45-anos
https://familia.sbim.org.br/vacinas/vacinas-disponiveis/vacina-hpv4
https://familia.sbim.org.br/vacinas/vacinas-disponiveis/vacina-hpv4


Prezada banca, 

solicito anulação da questão 72 considerando que, de acordo 
com a portaria 1.061/2020, apenas devem ser notificados 
casos de acidente de trabalho grave, fatal ou em criança e 
adolescente. O caso apresentado na questão, não evidenciou 
nenhuma característica que pudesse indicar que fosse um 
acidente de trabalho grave.

 Referências:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/06_0442_M.pdf 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.061-de-18-de
-maio-de-2020-259143078

Especialidade: Medicina Preventiva e Social
Número da questão: 72
 
Sugestão de recurso:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/06_0442_M.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.061-de-18-de-maio-de-2020-259143078
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.061-de-18-de-maio-de-2020-259143078
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.061-de-18-de-maio-de-2020-259143078
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Especialidade: Medicina Preventiva e Social
Número da questão: 55
 
Sugestão de recurso:

Prezada banca, 

O termo mobbing também é usado para assédio moral no 
ambiente de trabalho, sendo o termo bullying mais usado 
no ambiente escolar. 

Sendo assim, solicitamos expansão do gabarito para o 
termo mobbing.
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Especialidade: Medicina Preventiva e Social
Número da questão: 57
 
Sugestão de recurso:

Prezada banca. 

A integralidade da assistência, que é entendida como o 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema 
também seria adequada no contexto apresentado na 
questão. Inclusive para a realização de exames laboratoriais. 

Sendo assim, pedimos ampliação do gabarito para 
também, integralidade. 


