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Questão 25 
Recursos indeferidos. 
A portaria n° 158 de 04/02/2016 do Ministério da Saúde (Brasil) define o regulamento técnico de 
procedimentos hemoterápicos. A seção II dessa portaria trata da doação de sangue. Nela, encontra-se o 
Artigo 61, o qual esclarece que o candidato a doação com história atual ou pregressa de uso de drogas 
INJETÁVEIS ilícitas é contraindicado de forma definitiva para a doação de sangue. Além disso, no 2o 
parágrafo do Art. 61 é especificado que “O uso de anabolizantes injetáveis sem prescrição médica, 
CRACK OU COCAÍNA POR VIA NASAL (inalação) é causa de exclusão da doação por um período de 
12 (doze) meses, contados a partir da data da última utilização”. Desse modo, as afirmativas II (“O uso 
de drogas ilícitas com compartilhamento de dispositivos que possam ocasionar lesões de mucosa é 
causa de inaptidão temporária à doação por doze meses, contados a partir da última utilização”) e III (“O 
candidato deve ser considerado temporariamente inapto por um período de doze meses após a realização 
de piercing, tatuagem ou maquiagem definitiva, sem condições de avaliação quanto à segurança do 
procedimento realizado”) da questão 25 estão corretas, por consequência, a resposta D deverá ser 
assinalada como correta. 
Segue abaixo informações adicionais sobre uso de drogas ilícitas associadas à lesão de mucosa e 
também sobre o uso de drogas não-injetáveis utilizadas no Pará: 
Mitchell-Lewis DA, Phelan JA, Kelly RB, Bradley JJ, Lamster IB. Identifying Oral Lesions Associated with 
Crack Cocaine Use. J Am Dent Assoc. 1994; 125:1104-1108. 
Oliveira-Filho AB, Sawada L, Pinto LC, Locks D, Bahia SL, Castro JA, Hermes RB, Brasil-Costa I, Amaral 
CE, Lemos JA. Epidemiological aspects of HCV infection in non-injecting drug users in the Brazilian state 
of Pará, eastern Amazon. Virol J. 2014; 11:38. 
Resposta D. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 
Questão 28 
O recurso deve ser indeferido. 
Na alternativa E da questão 28 em nenhum momento é citado que a Interleucina 10 seja produzida 
somente por células TH2. Não contem na afirmativa as palavras somente, só ou exclusivamente. 
Contudo, a alternativa afirma que essa interleucina possui uma ação reguladora, sendo um inibidor de 
macrófagos e da resposta imunológica mediada por células (TH1). O que está correto baseado na 
bibliografia sugerida no edital Abul K. Abbas, "Imunologia Celular e Molecular", 8ª edição, p. 324, 
capítulo 15. Tolerância Imunológica e Autoimunidade. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 
Questão 31 
O recurso deve ser indeferido. 
A segunda afirmativa da questão 31 descreve que a presença de quitina na parede celular dos fungos 
os assemelham as células animais. Não está descrito que a parede celular dos fungos são semelhantes 
as das células animais. Em nenhum momento a afirmativa diz que a célula animal possui parede celular. 
A quitina é polissacarídeo presente na parede celular da maioria dos fungos e também no exoesqueleto 
de lagostas, caranguejos e dos insetos. 
Conforme referência bibliográfica TORTORA G.J., FUNKE B.R, CASE C. L. Microbiologia. 10. ed. Porto 
Alegre. Editora Artmed, 2012. Capítulo 2. Princípios químicos – Compostos orgânicos, pag 34 e 
Capítulo 4. Anatomia funcional de células procarióticas e eucarióticas – A parede celular, pag. 80. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 


