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EDITAL 006/2018 - RESPOSTA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 
Ao protocolo Nº 201901MED  
 
CONTESTAÇÃO – Questão número 5  
 
RESPOSTA  
Qual o exame de escolha para a confirmação diagnóstica? 
A ultrassonografia é o método mais utilizado no estudo do trato urinário, por ser barato 
disponível em hospitais, clínicas e unidades básicas de saúde, não sendo invasivo, não 
utiliza radiação, pode ser usado durante a gestação. A US é capaz de identificar a maior 
parte dos cálculos do trato urinário, medir seu tamanho e evidenciar obstruções.  
Citando a mesma fonte da requisitante: (Mazzucchi, E. Srougi,) 
O ultrassom é um método não invasivo, de baixo custo e disponível em quase todos os 
serviços de emergência, mas é operador dependente e apresenta limitações em obesos e 
em cálculos do terço médio do ureter. Mesmo assim apresenta sensibilidade de até 96% em 
mãos experientes, índice que pode melhorar quando é associado ao raio-X simples de 
abdome. 
Consideramos que o exame de escolha, no caso apresentado, pelo seu custo, 
resolutividade, acessibilidade é a US. 
 
RESULTADO=INDEFERIDO  

 
 

Ao protocolo Nº 201902MED 
 
CONTESTAÇÃO – Questão número 31 
 
RESPOSTA  
Ocorreu um erro de digitação no enunciado da questão 31: o texto correto é: 
...aleitamento materno exclusivo até os 3 meses, com introdução de leite de vaca há 2 
meses. Portanto a questão será anulada. 
 
RESULTADO=DEFERIDO 

 
Ao protocolo Nº 201903MED 
 
CONTESTAÇÃO – Questão número 41  
 
RESPOSTA  
Considerando que a Portaria de Consolidação no 4, de 28 de setembro de 2017 trata de: 
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde 
e a CAT está vinculada ao INSS. 
Considerando que em publicação de 8 de Janeiro de 2018 a Previdência Social em sua  
página informa que: A empresa é obrigada a informar à Previdência Social todos os 
acidentes de  trabalho ocorridos com seus empregados, mesmo que não haja afastamento 
das atividades, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. 
Em caso de morte, a comunicação deverá ser imediata. 
Disponível em: /www.inss.gov.br/servicos-do-inss/comunicacao-de-acidente-de-trabalho-cat/ 
 
RESULTADO=INDEFERIDO 
 

 
Apucarana, 07 de dezembro de 2018. 
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