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PREPARATÓRIO PARA O CONCURSO SMS NATAL 
DISCIPLINA: ESPECIFÍCA DE ENFERMAGEM - ENFERMEIRO 

PROFESSORA: Enf.ª Esp. Isa Freitas 
3ª AULA 

 
PORTARIA NO - 204, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016 

 
Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, 
agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos 
e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá 
outras providências. 

 
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, INTERINO, no uso das 

atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 
da Constituição, e 

Considerando a Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, que dispõe 
sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o 
Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à 
notificação compulsória de doenças, e dá outras providências; 

Considerando o art. 10, incisos VI a IX, da Lei nº 6.437, de 20 de 
agosto de 1977, que configura infrações à legislação sanitária federal, 
estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências; Considerando 
a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente; 

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências; 

Considerando a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso, alterada pela Lei nº 12.461, de 26 de julho de 
2011, que determina a notificação compulsória dos atos de violência 
praticados contra o idoso atendido em estabelecimentos de saúde públicos 
ou privados; 

Considerando a Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003, que 
estabelece a notificação compulsória, no território nacional, do caso de 
violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde, públicos 
ou privados; 

Considerando a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula 
o acesso às informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do 

§ 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio 
de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras 
providências; 

Considerando o Decreto Legislativo nº 395, publicado no Diário do 
Senado Federal em 13 de março de 2009, que aprova o texto revisado do 
Regulamento Sanitário Internacional, acordado na 58ª Assembleia Geral da 
Organização Mundial de Saúde, em 23 de maio de 2005; 

Considerando o Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, que 
dispõe sobre a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) e institui a Força Nacional do Sistema Único de Saúde 
(FN-SUS); e 

Considerando a necessidade de padronizar os procedimentos 
normativos relacionados à notificação compulsória no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS), resolve: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
Art. 1º Esta Portaria define a Lista Nacional de Notificação 

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços 
de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do 
anexo. 

Art. 2º Para fins de notificação compulsória de importância nacional, 
serão considerados os seguintes conceitos: 

I - agravo: qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, 
provocado por circunstâncias nocivas, tais como acidentes, intoxicações por 
substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências 
interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão autoprovocada; 

II - autoridades de saúde: o Ministério da Saúde e as Secretarias de 
Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, responsáveis pela 
vigilância em saúde em cada esfera de gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS); 
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III - doença: enfermidade ou estado clínico, independente de origem 
ou fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para os 
seres humanos; 

IV - epizootia: doença ou morte de animal ou de grupo de animais que 
possa apresentar riscos à saúde pública; 

V - evento de saúde pública (ESP): situação que pode constituir 
potencial ameaça à saúde pública, como a ocorrência de surto ou epidemia, 
doença ou agravo de causa desconhecida, alteração no padrão 
clínicoepidemiológico das doenças conhecidas, considerando o potencial de 
disseminação, a magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência e 
a vulnerabilidade, bem como epizootias ou agravos decorrentes de 
desastres ou acidentes; 

VI - notificação compulsória: comunicação obrigatória à autoridade de 
saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis 
pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência 
de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, 
descritos no anexo, podendo ser imediata ou semanal; 

VII - notificação compulsória imediata (NCI): notificação compulsória 
realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir do conhecimento da 
ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de 
comunicação mais rápido disponível; 

VIII - notificação compulsória semanal (NCS): notificação compulsória 
realizada em até 7 (sete) dias, a partir do conhecimento da ocorrência de 
doença ou agravo; 

IX - notificação compulsória negativa: comunicação semanal realizada 
pelo responsável pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, 
informando que na semana epidemiológica não foi identificado nenhuma 
doença, agravo ou evento de saúde pública constante da Lista de 
Notificação Compulsória; e 

X - vigilância sentinela: modelo de vigilância realizada a partir de 
estabelecimento de saúde estratégico para a vigilância de morbidade, 
mortalidade ou agentes etiológicos de interesse para a saúde pública, com 
participação facultativa, segundo norma técnica específica estabelecida 
pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS). 

CAPÍTULO II 
DA NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA 
Art. 3º A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros 

profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados 

de saúde, que prestam assistência ao paciente, em conformidade com o art. 
8º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975. 

§ 1º A notificação compulsória será realizada diante da suspeita ou 
confirmação de doença ou agravo, de acordo com o estabelecido no anexo, 
observando-se, também, as normas técnicas estabelecidas pela SVS/MS. 

§ 2º A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública 
de notificação compulsória à autoridade de saúde competente também será 
realizada pelos responsáveis por estabelecimentos pú- blicos ou privados 
educacionais, de cuidado coletivo, além de serviços de hemoterapia, 
unidades laboratoriais e instituições de pesquisa. 

§ 3º A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública 
de notificação compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por 
qualquer cidadão que deles tenha conhecimento. 

Art. 4º A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo 
profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar 
o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse 
atendimento, pelo meio mais rápido disponível. 

Parágrafo único. A autoridade de saúde que receber a notificação 
compulsória imediata deverá informa-la, em até 24 (vinte e quatro) horas 
desse recebimento, às demais esferas de gestão do SUS, o conhecimento 
de qualquer uma das doenças ou agravos constantes no anexo. 

Art. 5º A notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de 
Saúde do Município do local de atendimento do paciente com suspeita ou 
confirmação de doença ou agravo de notificação compulsória. 

Parágrafo único. No Distrito Federal, a notificação será feita à 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 

Art. 6º A notificação compulsória, independente da forma como 
realizada, também será registrada em sistema de informação em saúde e 
seguirá o fluxo de compartilhamento entre as esferas de gestão do SUS 
estabelecido pela SVS/MS. 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 7º As autoridades de saúde garantirão o sigilo das informações 

pessoais integrantes da notificação compulsória que estejam sob sua 
responsabilidade 

Art. 8º As autoridades de saúde garantirão a divulgação atualizada 
dos dados públicos da notificação compulsória para profissionais de saúde, 
órgãos de controle social e população em geral. 
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Art. 9º A SVS/MS e as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios divulgarão, em endereço eletrônico oficial, o 
número de telefone, fax, endereço de e-mail institucional ou formulário para 
notificação compulsória. 

Art. 10. A SVS/MS publicará normas técnicas complementares 
relativas aos fluxos, prazos, instrumentos, definições de casos suspeitos e 
confirmados, funcionamento dos sistemas de informação em saúde e 
demais diretrizes técnicas para o cumprimento e operacionalização desta 
Portaria, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados a partir da sua 
publicação. 

Art. 11. A relação das doenças e agravos monitorados por meio da 
estratégia de vigilância em unidades sentinelas e suas diretrizes constarão 
em ato específico do Ministro de Estado da Saú- de. 

Art. 12. A relação das epizootias e suas diretrizes de notificação 
constarão em ato específico do Ministro de Estado da Saúde. 

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu- blicação. Art. 
14. 

Fica revogada a Portaria nº 1.271/GM/MS, de 06 de junho de 2014, 
publicada no Diário Oficial da União, nº 108, Seção 1, do dia 09 de junho de 
2014, p. 37. 

Art. 14. Fica revogada a Portaria nº 1.271/GM/MS, de 06 de junho de 
2014, publicada no Diário Oficial da União, nº 108, Seção 1, do dia 09 de 
junho de 2014, p. 37. 

JOSÉ AGENOR ÁLVARES DA SILVA 
 
 

ANEXO 
Lista Nacional de Notificação Compulsória 
  

  

Nº DOENÇA OU AGRAVO (Ordem 
alfabética) 

Periodicidade de 
notificação 

  
Imediata (até 

24 horas) para* 
Semanal* 

  
MS SES SMS 

1 
a. Acidente de trabalho com 
exposição a material biológico 

   

X 

 
b. Acidente de trabalho: grave, 
fatal e em crianças e adolescentes 

  

X 

 

2 Acidente por animal peçonhento 
  

X 
 

3 

Acidente por animal 
potencialmente transmissor da 
raiva 

  

X 

 

4 Botulismo X X X 
 

5 Cólera X X X 
 

6 Coqueluche 
 

X X 
 

7 a. Dengue - Casos 
   

X 
 

b. Dengue - Óbitos X X X 
 

8 Difteria 
 

X X 
 

9 Doença de Chagas Aguda 
 

X X 
 

10 
Doença de Creutzfeldt-Jakob 
(DCJ) 

   

X 

11 
a. Doença Invasiva por 
"Haemophilus Influenza" 

 

X X 

 

 
b. Doença Meningocócica e outras 
meningites 

 

X X 

 

12 Doenças com suspeita de 
disseminação intencional: a. Antraz 
pneumônico b. Tularemia c. 
Varíola 

X X X 
 

13 Doenças febris hemorrágicas 
emergentes/reemergentes: a. 
Arenavírus b. Ebola c. Marburg d. 
Lassa e. Febre purpúrica brasileira 

X X X 
 

14 a. Doença aguda pelo vírus Zika 
   

X 
 

b. Doença aguda pelo vírus Zika 
em gestante 

 

X X 
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c. Óbito com suspeita de doença 
pelo vírus Zika 

X X X 

 

15 Esquistossomose 
   

X 

16 Evento de Saúde Pública (ESP) 
que se constitua ameaça à saúde 
pública (ver definição no Art. 2º 
desta portaria) 

X X X 
 

17 
Eventos adversos graves ou óbitos 
pós-vacinação X X X 

 

18 Febre Amarela X X X 
 

19 a. Febre de Chikungunya 
   

X 
 

b. Febre de Chikungunya em áreas 
sem transmissão X X X 

 

 
c. Óbito com suspeita de Febre de 
Chikungunya 

X X X 

 

20 

Febre do Nilo Ocidental e outras 
arboviroses de importância em 
saúde pública X X X 

 

21 
Febre Maculosa e outras 
Riquetisioses 

X X X 

 

22 Febre Tifoide 
 

X X 
 

23 Hanseníase 
   

X 

24 Hantavirose X X X 
 

  

25 Hepatites virais 
   

X 

26 HIV/AIDS - Infecção pelo Vírus da 
Imunodeficiência Humana ou Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida 

   
X 

27 Infecção pelo HIV em gestante, 
parturiente ou puérpera e Criança 
exposta ao risco de transmissão 
vertical do HIV 

   
X 

28 
Infecção pelo Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV) 

   

X 

29 
Influenza humana produzida por novo 
subtipo viral X X X 

 

30 Intoxicação Exógena (por substâncias 
químicas, incluindo agrotóxicos, gases 
tóxicos e metais pesados) 

   
X 

31 Leishmaniose Tegumentar Americana 
   

X 

32 Leishmaniose Visceral 
   

X 

33 Leptospirose 
  

X 
 

34 a. Malária na região amazônica 
   

X 
 

b. Malária na região extra Amazônica X X X 
 

35 
Óbito: a. Infantil b. Materno 

   
X 

36 Poliomielite por poliovirus selvagem X X X 
 

37 Peste X X X 
 

38 Raiva humana X X X 
 

39 Síndrome da Rubéola Congênita X X X 
 

40 Doenças Exantemáticas: a. Sarampo b. 
Rubéola 

X X X 
 

41 Sífilis: a. Adquirida b. Congênita c. Em 
gestante 

   
X 

42 Síndrome da Paralisia Flácida Aguda X X X 
 

43 Síndrome Respiratória Aguda Grave 
associada a Coronavírus a. SARS-CoV 
b. MERS- CoV 

X X X 
 

44 
Tétano: a. Acidental b. Neonatal 

  
X 

 

45 Toxoplasmose gestacional e congênita 
   

X 

46 Tu b e r c u l o s e 
   

X 

47 Varicela - caso grave internado ou óbito 
 

X X 
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48 a. Violência doméstica e/ou outras 
violências 

   

X 

b. Violência sexual e tentativa de 
suicídio 

  

X 

 

 
* Informação adicional: Notificação imediata ou semanal seguirá o 

fluxo de compartilhamento entre as esferas de gestão do SUS estabelecido 

pela SVS/MS; Legenda: MS (Ministério da Saúde), SES (Secretaria 
Estadual de Saúde) ou SMS (Secretaria Municipal de Saúde) A notificação 
imediata no Distrito Federal é equivalente à SMS. 
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Dengue 
 
A dengue é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes 
aegypti. Também há registros de transmissão vertical (gestante – bebê) e 
por transfusão de sangue. Por ano, são registradas cerca de 50 milhões de 
infecções pela doença no mundo. No Brasil, ela foi identificada em 1986. 
Sintomas: a pessoa infectada pelo vírus da dengue apresenta febre alta 
(entre 39 °C e 40 °C) que dura de 2 a 7 dias. Essa febre é acompanhada 
por dor de cabeça, fraqueza, dor atrás dos olhos e erupção e coceira na 
pele. Também são comuns perda de peso, náuseas e vômitos. Na forma 
grave da doença, são comuns dores abdominais intensas, vômitos e 
sangramento de mucosas 
Tratamento: aos primeiros sintomas da doença, é necessário procurar um 
serviço de saúde. Como não existe tratamento específico, os médicos 
buscam aliviar os sintomas. O paciente não deve tomar medicamentos por 
conta própria e precisa fazer repouso e ingerir bastante líquido. 
Prevenção: a única forma de prevenção é acabar com o mosquito, pois não 
existe vacina ou medicamentos contra dengue. Assim, é importante manter 
o domicílio sempre limpo, evitar água parada e eliminar os possíveis 
criadouros do mosquito. 
 
Classificação de caso  
 
A classificação é retrospectiva e, para sua realização, devem ser reunidas 
todas as informações clínicas, laboratoriais e epidemiológicas do paciente, 
conforme descrito a seguir.  

 Caso suspeito de dengue 
 Pessoa que viva em área onde se registram casos de dengue, ou que tenha 
viajado nos últimos 14 dias para área com ocorrência de transmissão de 
dengue (ou presença de Ae. aegypti). Deve apresentar febre, usualmente 
entre dois e sete dias, e duas ou mais das seguintes manifestações: 
 • Náusea, vômitos. 
 • Exantema.  
• Mialgias, artralgia.  
• Cefaleia, dor retro-orbital.  
• Petéquias.  
• Prova do laço positiva. 
 • Leucopenia. 

 Também pode ser considerado caso suspeito toda criança proveniente de 
(ou residente em) área com transmissão de dengue, com quadro febril 
agudo, usualmente entre dois e sete dias, e sem foco de infecção aparente. 
 

 Caso suspeito de dengue com sinais de alarme 
 É todo caso de dengue que, no período de defervescência da febre, 
apresentaum ou mais dos seguintes sinais de alarme: 
 • Dor abdominal intensa e contínua, ou dor a palpação do abdome.  
• Vômitos persistentes.  
• Acumulação de líquidos (ascites, derrame pleural, derrame pericárdico). • 
Sangramento de mucosa. 
• Letargia ou irritabilidade. 
 • Hipotensão postural e/ou lipotimia.  
• Hepatomegalia maior do que 2 cm. 
 • Aumento progressivo do hematócrito. 
 

 Caso suspeito de dengue grave  
É todo caso de dengue que apresenta um ou mais dos resultados a seguir. 
 • Choque devido ao extravasamento grave de plasma evidenciado por 
taquicardia, extremidades frias e tempo de enchimento capilar igual ou 
maior a 3 segundos, pulso débil ou indetectável, pressão diferencial 
convergente ≤20 mmHg; hipotensão arterial em fase tardia, acumulação de 
líquidos com insuficiência respiratória. 
 • Sangramento grave, segundo a avaliação do médico (exemplos: 
hematêmese, melena, metrorragia volumosa, sangramento do sistema 
nervoso central).  
• Comprometimento grave de órgãos, tais como: dano hepático importante 
(AST/ALT>1.000), sistema nervoso central (alteração da consciência), 
coração (miocardite) ou outros órgãos.  
 
Chikungunya 
 
A circulação do vírus chikungunya foi identificado no Brasil, pela primeira 
vez, em 2014. Ele é transmitido pelos mosquitos Aedes aegypti, em áreas 
urbanas, e pelo Aedes albopictus, em áreas rurais. 
Sintomas: começam entre dois e doze dias após a picada do mosquito. A 
febre é alta, de início rápido, e é seguida por dores intensas nas articulações 
dos pés e das mãos, além de dedos, tornozelos e pulsos. Também pode 
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ocorrer dor de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele. 
A pessoa infectada fica imune pelo resto da vida, pois não é possível ter 
chikungunya mais de uma vez. 
Tratamento: a febre chinkungunya é tratada com paracetamol e as dores 
articulares com anti-inflamatórios. O Ministério  da Saúde não recomenda 
usar o ácido acetil salicílico (AAS), devido ao risco de hemorragia. O 
paciente deve ficar em repouso absoluto e beber líquidos em abundância. 
Prevenção: para evitar a contaminação é preciso eliminar os criadouros de 
mosquitos nas casas. Quando há notificação de caso suspeito, as 
Secretarias Municipais de Saúde devem adotar ações de eliminação de 
focos do mosquito nas áreas próximas à residência e ao local de 
atendimento dos pacientes. 
 
Zika 
 
Também transmitido pelo Aedes aegypti, o zika vírus está relacionado com 
os casos de microcefalia. Ele foi identificado pela primeira vez no Brasil em 
abril de 2015. No entanto, outras formas de contaminação são avaliadas. 
Segundo o Ministério da Saúde, não há evidências de transmissão do zika 
por meio do leite materno, assim como por urina e saliva. No entanto, há 
evidências de que o vírus pode ser sexualmente transmissível. 
Sintomas:. os principais sintomas são dor de cabeça, febre baixa, dores 
leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão 
nos olhos. Outros sintomas menos frequentes são inchaço no corpo, dor de 
garganta, tosse e vômitos. Normalmente, a evolução da doença é benigna 
e os sintomas desaparecem espontaneamente após 3 a 7 dias. Caso 
apareça algum desses sinais, busque um serviço de saúde para 
atendimento. 
Tratamento: o tratamento recomendado para quem apresenta esses 
sintomas se baseia no uso de acetaminofeno (paracetamol) ou dipirona para 

o controle da febre e da dor. No caso de erupções na pele, também podem 
ser usados os anti-histamínicos. 
Prevenção: para evitar a picada do mosquito, devem-se utilizar telas em 
janelas e portas. Para as grávidas, a recomendação é usar roupas 
compridas – calças e blusas – e, se deixar áreas do corpo expostas, aplicar 
repelente nessas áreas. Em março, o governo começou a distribuir 
repelentes para as gestantes do Bolsa Família. Outra forma de prevenção 
é praticar sexo seguro 
Febre amarela 
 
Doença que causa febre aguda, a febre amarela é transmitida ao homem 
pela picada de fêmeas do mosquito vetor infectado. Nas cidades, o vetor é 
o Aedes aegypti e em áreas rurais o mosquito Haemagogus. 
Sintomas: febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômito, dores no corpo, 
icterícia (a pele e os olhos ficam amarelos) e hemorragias (de gengivas, 
nariz, estômago, intestino e urina) são os principais sintomas. Também há 
casos de insuficiência hepática (fígado) e renal (rins) que, em muitos casos, 
evolui para óbito em aproximadamente uma semana. 
Tratamento:  o paciente deve ser hospitalizado e permanecer em repouso 
com reposição de líquidos e das perdas sanguíneas, quando indicado. Em 
casos graves, o paciente deve ser atendido numa Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). 
Prevenção: para evitar a febre amarela é preciso se vacinar contra a 
doença. A vacina é gratuita e está disponível nos postos de saúde em 
qualquer época do ano. Ela deve ser aplicada 10 dias antes da viagem para 
as áreas de risco de transmissão da doença. Pode ser aplicada a partir dos 
9 meses e é válida por 10 anos. A vacina é contraindicada a gestantes, 
imunodeprimidos (pessoas com o sistema imunológico debilitado) e 
pessoas alérgicas a gema de ovo. 
Fonte: Governo do Brasil, com informações do Ministério da Saúde e 
da Fiocruz  

 
 

QUESTÕES 
 

01. (COMPERVE-2017) A violência interpessoal ou autoprovocada é de 
notificação compulsória em todo o território nacional e deve ser registrada 
no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Os 
profissionais de saúde, no exercício da profissão, têm o dever de notificar. 

Entre os tipos de violência, são objetos de notificação imediata à autoridade 
sanitária municipal os casos de  
A) violência doméstica/intrafamiliar e trabalho escravo.  
B) violência psicológica e negligência/abandono.  
C) violência extrafamiliar/comunitária e trabalho infantil.  
D) violência sexual e tentativa de suicídio. 

http://portalms.saude.gov.br/
https://www.bio.fiocruz.br/
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02. (COMPERVE-2016) A Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, 
estabelece quais são as doenças de notificação compulsória imediata (até 
24 horas) para a Secretaria Municipal de Saúde. Algumas dessas doenças 
são:  
A) acidente por animal peçonhento, leptospirose e tétano.  
B) tuberculose, doença de Creutzfeldt-Jakob e dengue.  
C) Doença aguda pelo vírus Zika, febre amarela e hantavirose.  
D) Leishmaniose visceral, sífilis congênita e hepatites virais. 
 
03. A Portaria no 204, de 17 de fevereiro de 2016, define notificação 
compulsória como a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, 
realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos 
estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de 
suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, 
podendo ser essa comunicação imediata ou semanal. Uma das ocorrências 
que deve ser notificada de forma imediata é o óbito com 
A) confirmação de hepatite C.  
B) suspeita de doença pelo vírus Zika.  
C) tuberculose e HIV confirmados.  
D) suspeita de Leishmaniose Visceral. 
 
04. (COMPERVE-2016) A Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, 
define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e 
eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em 
todo o território nacional. Em relação ao que prevê essa portaria, considere 
as seguintes afirmativas:  
I Notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de 
saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis 
pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, somente no caso 
de confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública.  
II Vigilância sentinela é o modelo de vigilância realizada a partir de 
estabelecimento de saúde estratégico para a vigilância de morbidade, 
mortalidade ou agentes etiológicos de interesse para a saúde pública, com 
participação facultativa, segundo norma técnica específica estabelecida 
pela Secretaria de Vigilância em Saúde.  
III Notificação compulsória negativa é a comunicação mensal realizada pelo 
responsável pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, 

informando que não foi identificado nenhuma doença, agravo ou evento de 
saúde pública constante da Lista de Notificação Compulsória.  
IV Evento de Saúde Pública (ESP) é a situação que pode constituir potencial 
ameaça à saúde pública, como a ocorrência de surto ou epidemia, doença 
ou agravo de causa desconhecida, alteração no padrão clínico-
epidemiológico das doenças conhecidas, considerando o potencial de 
disseminação, a magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência e 
a vulnerabilidade.  

Das afirmativas, estão corretas  
A) II e IV   B) I e II   C) I e III   D) III e IV 
 
 
05. (COMPERVE-2018) A vacina contra febre amarela é a medida mais 
importante para a prevenção e o controle da doença e apresenta eficácia de 
95% a 99%, além de ser reconhecidamente segura. Considerando as 
recomendações mais atuais do Ministério da Saúde do Brasil, analise as 
orientações sobre a vacinação contra febre amarela para residentes em 
área com recomendação da vacina ou para viajantes que se destinam a 
essa área. 
I Em gestantes, independentemente do estado vacinal, a vacinação está 
indicada somente para os casos de mulheres com mais de 20 semanas de 
idade gestacional. 
II Em pessoas com 60 anos ou mais, que nunca foram vacinadas ou sem 
comprovante de vacinação, o médico deverá avaliar o benefício/risco da 
vacinação, levando em conta o risco da doença e o risco de eventos 
adversos nessa faixa etária e/ou decorrentes de comorbidades, para indicar 
ou não a vacinação. 
III Em crianças de 9 meses até 4 anos 11 meses e 29 dias de idade, deve -
se administrar uma dose aos 9 meses de idade e uma dose de reforço de 
10 em 10 anos. 
IV Em caso de pessoas com viagens previstas para áreas em que a vacina 
é recomendada, no Brasil, indica-se que a vacina seja aplicada de acordo 
com as normas do Programa Nacional de Imunização, pelo menos 10 dias 
antes da viagem, no caso de primovacinação ou de revacinação.  

Dentre as orientações, estão corretas  
A) I e IV.   B) I e III   C) II e IV.   D) II e III. 
 
06. (COMPERVE-2017) De acordo com o Ministério da Saúde (2017), a 
vacinação contra a febre amarela, no Brasil, é recomendada onde a 
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transmissão é considerada possível, principalmente para indivíduos não 
vacinados e expostos a locais em que o vírus ocorre naturalmente. Portanto, 
a vacina está recomendada nas ações de rotina dos programas de 
imunizações, devendo ser aplicada em residentes  
A) das áreas com recomendação de vacina e em viajantes que se deslocam 
para qualquer região de mata no Brasil.  
B) das áreas com recomendação temporária e/ou permanente de vacina e 
em viajantes que se deslocam para essas áreas.  
C) das áreas de regiões de mata em todo o Brasil e em viajantes que se 
deslocam para essas áreas.  
D) das áreas com circulação de mosquitos do gênero Aedes e em viajantes 
que se deslocam para essas áreas.  
 
07. (COMPERVE-2018) A partir de 2017, o Ministério da Saúde passou a 
disponibilizar a vacina adsorvida contra difteria, tétano e pertussis (acelular) 
tipo adulto – dTpa para as gestantes a partir da 20ª semana de gestação. 
As mulheres que perderam a oportunidade de serem vacinadas durante a 
gestação devem receber uma dose de dTpa 
A) no puerpério, o mais precocemente possível.  
B) no período imediatamente após o puerpério. 
C) na próxima gestação, o mais precocemente possível.  
D) no período de 5 anos após a última gestação. 
 
08. (COMPERVE-2017) De acordo com as recomendações de rotina para 
gestantes, no que se refere à imunização, a dose da vacina Adsorvida 
contra difteria, tétano e coqueluche (Pertussis Acelular), tipo adulto (dTpa), 
deve ser administrada  
A) em todas as gestações, desde que a gestante tenha perdido os cartões 
das vacinas anteriores.  
B) em gestação atual somente se já houver mais de 5 anos de realização 
da última dose.  
C) em caso de gestações com intervalo de 10 anos ou mais de realização 
da última dose.  
D) em todas as gestações, independentemente de já haver sido realizada 
em gestações 
 
09. (COMPERVE-2017) Para o ano de 2017, a Coordenação-Geral do 
Programa Nacional de Imunizações propôs novas mudanças no Calendário 
Nacional de Vacinação. Uma dessas mudanças relaciona -se à vacina 

contra o Papiloma Vírus Humano (HPV), que foi disponibilizada à população 
do sexo masculino na faixa etária de 12 a 13 anos de idade, em duas doses. 
O objetivo dessa vacina para essa população é prevenir os cânceres de 
pênis e verrugas genitais. Além disso, ao receberem a vacina, os homens 
colaborarão com a redução da incidência  
A) do câncer de colo de útero e de ovário nas mulheres, prevenindo também 
casos de cânceres de boca, orofaringe bem como verrugas genitais em 
ambos os sexos. 
B) do câncer de colo de útero e de vulva nas mulheres, prevenindo também 
casos de cânceres de boca, orofaringe bem como verrugas genitais em 
ambos os sexos.  
C) do câncer de útero e de vulva nas mulheres, prevenindo também casos 
de cânceres de boca e intestino em ambos os sexos.  
D) do câncer de útero e de ovário nas mulheres, prevenindo também casos 
de cânceres de intestino e ânus em ambos os sexos. 
 
10. (COMPERVE-2017) A vacinação é uma das medidas mais importantes 
para promover a saúde, inclusive dos idosos. No Sistema Único de Saúde 
(SUS), estão disponíveis vacinas para as pessoas a partir dos 60 anos de 
idade nas unidades básicas de todo o Brasil. Além da vacina pneumocócica 
23-valente nos idosos acamados ou nos que vivem em instituições 
fechadas, são indicadas para os idosos de um modo geral, incluindo as de 
rotina e de campanha, as vacinas contra  
A) influenza, difteria e tétano (dupla adulto), hepatite B e febre amarela 
(apenas para idosos que estejam morando ou passando por áreas com 
recomendação de vacina com indicação/prescrição médica).  
B) influenza, difteria e tétano (dupla adulto), hepatite A e febre amarela (se 
residente em região endêmica da doença e com indicação/prescrição 
médica).  
C) H1N1, sarampo e rubéola (dupla adulto), hepatite B e febre amarela 
(apenas para idosos que estejam morando ou passando por áreas com 
recomendação de vacina com indicação/prescrição médica).  
D) H1N1, sarampo e rubéola (dupla adulto), hepatite A e febre amarela (se 
residente em qualquer região com presença de mosquito vetor da doença). 
 
11. (COMPERVE-2016) A Vacina BCG integra o Programa Nacional de 
Imunização com o objetivo de evitar as formas graves da tuberculose. De 
acordo com o Calendário Nacional de Vacinação da Criança 2016, em 
relação à vacina BCG, é correto afirmar:  
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A) as crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não apresentarem 
cicatriz vacinal após 06 (seis) meses de administração da vacina, não 
devem ser revacinadas.  
B) a vacina BCG deve ser aplicada, em dose única, por via intradérmica, o 
mais precocemente possível, especialmente, se a criança apresentar baixo 
peso ao nascer.  
C) a partir dos 5 (cinco) anos de idade, indivíduos portadores de HIV não 
devem ser vacinados, mesmo que assintomáticos e sem sinais de 
imunodeficiência.  
D) as crianças filhas de mãe HIV positivo não podem receber a vacina BCG 
até os 18 meses de idade, mesmo estando assintomáticas. 
 
12. (COMPERVE-2016) De acordo com o Programa Nacional de 
Imunização, as recomendações fundamentais para garantir que os 
imunobiológicos sejam armazenados de forma adequada na sala de vacina, 
incluem, entre outras:  
A) fazer a leitura da temperatura da geladeira diariamente, no início e no 
final da jornada de trabalho, e anotar no mapa de registro diário de 
temperatura.  
B) evitar abrir o refrigerador de estoque toda vez que for administrar uma 
vacina; este deve ser aberto somente quatro vezes, no início e no final de 
cada turno de trabalho.  
C) realizar o degelo e a limpeza do refrigerador a cada 15 dias ou quando a 
camada de gelo for superior a 3 cm.  
D) regular o refrigerador de forma que a temperatura interna permaneça 
entre -2° e +8°C. 
 
13. (COMPERVE-2016) João Daniel nasceu em 01/12/2015 e seus pais 
sempre se comprometeram em manter o cartão de vacinas em dia, de 
acordo com o Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde 
(MS). Considerando que João Daniel encontra-se com todas as vacinas 
administradas conforme aprazamento do MS 2016, se seus pais o levaram 
à sala de vacina no dia 01/06/2016, as vacinas administradas na criança, 
nessa data, foram:  
A) vacina inativada poliomielite (VIP) 1ª dose; vacina oral de rotavírus 
humano (VORH), 1ª dose e vacina pneumocócica 10 (valente), 1ª dose.  
B) vacina pentavalente (Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite 
e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b), 3ª dose e 
a vacina inativada contra poliomielite (VIP), 3ª dose.  

C) vacina contra hepatite A, dose única; vacina contra Difteria, tétano e 
coqueluche (DTPtríplice bacteriana), 1º reforço e vacina contra sarampo, 
caxumba, rubéola e varicela (SCRV- tetra viral), dose única.  
D) vacina contra difteria, tétano e coqueluche (DTP-tríplice bacteriana), 2º 
reforço; vacina oral contra poliomielite (VOP), 2º reforço; e vacina contra 
febre amarela, dose única. 
 
14. (COMPERVE-2016) A OMS recomenda a administração de 
suplementos de vitamina A para prevenir a carência, a xeroftalmia e a 
cegueira de origem nutricional em crianças de 6 a 59 meses. Ressalta ainda 
que a suplementação profilática de vitamina A deve fazer parte de um 
conjunto de estratégias para a melhoria da ingestão desse nutriente, 
associada, portanto à diversificação da dieta (OMS, 2011). Consoante 
essas recomendações, o Ministério da Saúde implementou, em 2005, o 
Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A. Sobre a 
suplementação de vitamina A em crianças, é correto afirmar:  
A) crianças de 6 a 11 meses de idade devem receber uma dose de vitamina 
A de 100.000 UI.  
B) crianças de 12 a 59 meses de idade devem receber doses semestrais de 
vitamina A de 100.000 UI.  
C) o intervalo seguro entre uma administração e outra de vitamina A é de, 
no mínimo, seis meses.  
D) o suplemento de vitamina A deve ser administrado por via oral ou 
intramuscular. 
 
O texto a seguir servirá de base para responder às questões 15, 16 e 17. 
Em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), deu entrada o Sr. AJS, 
procedente do interior de Minas Gerais, região para qual foi transferido 
recentemente a trabalho, com quadro febril agudo há 5 dias, de início súbito, 
cefaleia, mialgia, acompanhado de icterícia e sangramento na urina. Ao 
exame físico, o paciente apresentou letargia, hipocorado e hipotenso. A 
família não soube informar o estado vacinal, mas afirma que, a região para 
onde ele foi transferido, tem uma mata com histórico de grande quantidade 
de macacos do tipo bugio, encontrados mortos. Considerando a situação 
epidemiológica da região em que o paciente estava residindo e o quadro 
clínico descrito, o médico que o atendeu suspeitou de febre amarela.  
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15. (COMPERVE-2017) Diante da hipótese diagnóstica apresentada, a 
vigilância de casos humanos para febre amarela é feita por meio da 
notificação compulsória imediata, ou seja, todo evento  
A) suspeito, tanto morte de primatas não humanos (PNH) quanto casos 
humanos com sintomatologia compatível, deve ser comunicado, em até 72 
horas após a suspeita inicial, às autoridades locais competentes, pela via 
mais rápida (telefone, fax, email, etc).  
B) confirmado, exclusivamente de casos humanos com sintomatologia 
compatível, deve ser prontamente comunicado, em até 24 horas após a 
suspeita inicial, às autoridades locais competentes, pela via mais rápida 
(telefone, fax, email, etc).  
C) suspeito, tanto morte de primatas não humanos (PNH) quanto casos 
humanos com sintomatologia compatível, deve ser prontamente 
comunicado, em até 24 horas após a suspeita inicial, às autoridades locais 
competentes, pela via mais rápida (telefone, fax, email, etc).  
D) confirmado, exclusivamente de casos humanos relacionados 
diretamente com morte de primatas não humanos, deve ser prontamente 
comunicado, em até 72 horas.  
 
16. (COMPERVE-2017) Esse tipo de notificação relacionada à febre 
amarela no Brasil justifica-se por se tratar de uma doença  
A) com risco moderado que compromete os animais em extinção e a 
atividade agrária na região.  
B) grave e com risco de dispersão exclusivamente para áreas do território 
nacional.  
C) com risco moderado que compromete a economia local e as atividades 
de turismo na região.  
D) grave e com risco de dispersão para outras áreas do território nacional e 
mesmo internacional. 
 
17. (COMPERVE-2017) De acordo com o Ministério da Saúde, essa 
estratégia de vigilância consiste essencialmente em captar informações em 
tempo oportuno sobre adoecimento ou morte de primatas não humanos 
(PNH) e investigar adequadamente esses eventos, já que as epizootias em 
PNH alertam para o risco de transmissão de febre amarela  
A) silvestre para o homem, por meio do mosquito vetor.  
B) urbana para o homem, por meio do mosquito vetor.  
C) silvestre para outros animais, por meio de contato direto. 
D) urbana para outros animais, por meio de contato direto. 

 
18. (COMPERVE-2018) A raiva é uma antropozoonose que apresenta 
letalidade de aproximadamente 100% e alto custo na assistência preventiva 
às pessoas expostas ao risco de adoecer e morrer, sendo ainda um 
problema de saúde pública no Brasil. A profilaxia contra a raiva deve ser 
iniciada o mais precocemente possível. Sobre as bases gerais da profilaxia 
da raiva humana,  
A) não se deve consumir produtos derivados de animais com suspeita de 
raiva, mas, havendo consumo, há indicação de esquema profilático para 
raiva humana, pois há relatos de caso de raiva humana transmitida por essa 
via.  
B) não se indica o uso de soro antirrábico para os pacientes considerados 
imunizados por esquema profilático anterior, exceto nos casos de pacientes 
imunodeprimidos ou em caso de dúvidas sobre o tratamento anterior.  
C) o contato indireto, como a manipulação de utensílios potencialmente 
contaminados, a lambedura da pele íntegra e acidentes com agulhas 
durante aplicação de vacina animal são considerados acidentes de alto risco 
e exigem esquema profilático.  
D) a história vacinal do animal agressor constitui elemento suficiente para a 
dispensa da indicação do esquema profilático da raiva humana, 
especialmente entre os animais domésticos, como cães e gatos, mesmos 
que sejam animais errantes.  
 
O texto a seguir servirá de base para responder às questões 19 e 20.  
A Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica (SUVIGE) da Sesap 
divulgou o boletim epidemiológico com dados recentes sobre a ocorrência 
de dengue, febre do chikungunya e zika vírus, as chamadas arboviroses, 
denominação das doenças causadas por mosquitos. O documento 
apresenta dados até 22 de abril, o que corresponde à semana 
epidemiológica 16. Apesar da diminuição do número de casos notificados, 
o índice de infestação predial aponta para a necessidade de ações de 
prevenção nos municípios. No Rio Grande do Norte, 158 municípios 
apresentam índice de infestação predial classificado como de alerta ou 
risco. O controle do [...] Aedes aegypti é realizado pelos Agentes de 
Endemias nos Municípios sob a supervisão e orientação dos técnicos da 
Sesap. As ações de controle permitem verificar o índice de infestação 
predial pelo mosquito sendo efetivadas com a finalidade de monitoramento, 
controle e tomada de decisão. Disponível em: 
<http://www.saude.rn.gov.br>. Acesso em: 13 dez. 2017.  
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19. (COMPERVE-2018) O texto destaca o papel da Vigilância 
Epidemiológica no controle da dengue no estado do Rio Grande do Norte, 
com destaque para a utilização da vigilância  
A) de casos.  
B) vetorial.  
C) laboratorial.  
D) de notificação. 
 
20. (COMPERVE-2018) O tipo de vigilância destacada no texto tem como 
principal finalidade  
A) a vigilância de sorotipos circulantes e a detecção precoce de circulação 
viral e de novos sorotipos do vírus.  
B) monitorar a ocorrência de casos de dengue para detectar oportunamente 
o surgimento de surtos.  
C) monitorar a densidade de infestação do vetor para detectar 
precocemente a ocorrência de patamares capazes de sustentar a 
transmissão.  
D) a vigilância dos casos e a detecção precoce e tratamento oportuno das 
formas graves das doenças transmitidas pelo mosquito vetor.  
 
21. (COMPERVE-2017) O Ministério da Saúde (2016) afirma que a fase 
crítica da dengue tem início com a defervescência da febre, entre o terceiro 
e o sétimo dia do início da doença, acompanhada do surgimento dos sinais 
de alarme, que são, entre outros,  
A) febre alta, entre 39ºC e 40ºC, de início abrupto e cefaleia. 
B) sangramento de mucosa e exantema do tipo máculo-papular.  
C) hipertensão postural e dor retro-orbitária contínua.  
D) dor abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes.  
 
22. (COMPERVE-2017) A febre de Chikungunya é uma arbovirose causada 
pelo vírus Chikungunya (CHIKV). Sobre essa doença, analise as afirmações 
a seguir. 
I Os sinais e os sintomas são, clinicamente, parecidos com os da dengue. 
Entre eles, encontram-se febre de início agudo, dores musculares, cefaleia, 
náusea, fadiga e exantema. A principal manifestação clínica que os difere 
são as fortes dores nas articulações.  

II A doença apresenta uma baixa taxa de morbidade; porém, a artralgia 
persistente tem, como principal consequência, a redução da produtividade 
e da qualidade de vida.  
III Embora o Chikungunya seja uma doença de alta letalidade, não tem 
caráter epidêmico nem desenvolve sequelas ou limitações físicas.  
IV A doença pode evoluir em três fases: aguda, subaguda e crônica. Após 
o período de incubação, inicia-se a fase aguda ou febril, que dura até o 
décimo dia. Alguns pacientes evoluem com persistência das dores 
articulares , após a fase aguda, caracterizando o início da fase subaguda, 
com duração de até três meses. 

Das afirmações, estão corretas  
A) II e III.   B) I e II.   C) I e IV.   D) III e IV. 
 
 
23. (COMPERVE-2018) No atendimento ao paciente com suspeita ou 
diagnóstico confirmado de dengue, os sinais de alarme devem ser 
rotineiramente pesquisados e valorizados, e os pacientes devem ser 
orientados a procurar a assistência médica na ocorrência deles. São 
considerados sinais de alarme na dengue, entre outros,  
A) dor abdominal intensa (referida ou à palpação) e contínua, artralgia ou 
artrite intensa de início agudo, tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite.  
B) febre que tem duração de dois a sete dias, geralmente alta (39ºC a 40ºC), 
cefaleia, adinamia, mialgias, artralgias e dor retroorbitária.  
C) febre, exantema maculo-papular pruriginoso, hiperemia conjuntival não 
pruriginosa e não purulenta, artralgia ou artrite, mialgia, cefaleia, dor nas 
costas e manifestações digestivas.  
D) dor abdominal intensa (referida ou à palpação) e contínua, vômitos 
persistentes, hipotensão postural e/ou lipotimia, letargia e/ou irritabilidade e 
aumento progressivo do hematócrito. 
 
24. (COMPERVE-2017) A hepatite C é uma infecção de transmissão, 
principalmente, parenteral. A transmissão sexual do HCV é pouco 
frequente, ocorrendo em pessoas que têm parcerias múltiplas e relações 
sexuais sem preservativo. O risco de infecção pelo vírus da hepatite C está 
aumentando em determinadas populações, como  
A) usuários de drogas intravenosas ou usuários de cocaína inalada que 
compartilham os equipamentos de uso; e atendentes de consultórios 
odontológicos, profissionais de enfermagem e de saúde que estejam 
vacinados.  
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B) pessoas que não estejam vacinadas ou que não tenham os anticorpos 
necessários; viajantes para países menos desenvolvidos onde a doença é 
endêmica; pessoas que trabalham na recolha e no processamento de lixo e 
nos esgotos; frequentadores e pessoal que trabalha em instituições 
comunitárias, como escolas e refeitórios.  
C) usuários de drogas intravenosas ou usuários de cocaína inalada que 
compartilham os equipamentos de uso; e atendentes de consultórios 
odontológicos, podólogos, manicures, entre outros que, não obedecendo às 
normas de biossegurança, se expõem a sangue pela via percutânea.  
D) pessoas que não estejam vacinadas ou que não tenham os anticorpos 
necessários; pessoas que trabalham na recolha e no processamento de lixo 
e nos esgotos; e pessoas vivendo com HIV/AIDS ou em situação de rua.  
 
25. (COMPERVE-2017) A sífilis é uma infecção bacteriana de caráter 
sistêmico, curável e exclusiva do ser humano. Considere as informações a 
seguir sobre essa infecção sexualmente transmissível.  
I Os testes rápidos para o diagnóstico da sífilis são práticos e de fácil 
execução, com leitura do resultado em, no máximo, 30 minutos. Podem ser 
realizados com amostras de sangue total colhidas por punção venosa ou 
por punção digital. Nos casos de resultado reagente em testes rápidos, não 
há necessidade de realizar testes não treponêmicos para a confirmação do 
diagnóstico.  
II No Brasil, nos últimos anos, foi observado um aumento constante no 
número de casos de sífilis em gestantes, congênita e adquirida, que pode 
ser atribuído, em parte, ao aumento da cobertura de testagem, com a 
ampliação do uso de testes rápidos. Contam-se ainda fatores como a 
redução do uso de preservativo, a resistência dos profissionais de saúde 
para administrar a penicilina na Atenção Básica e o desabastecimento 
mundial de penicilina, entre outros.  
III Em gestantes não tratadas ou tratadas inadequadamente, a sífilis pode 
ser transmitida para o feto (transmissão vertical), mais frequentemente 
intraútero (com taxa de transmissão de até 80%), embora a transmissão 
também possa ocorrer na passagem do feto pelo canal do parto. Pode haver 
consequências severas, como abortamento, parto pré-termo, manifestações 
congênitas precoces ou tardias e/ou morte do recém - nascido.  
IV Em caso de gestantes que apresentem testes rápidos reagentes para 
sífilis, o tratamento só deverá ser iniciado após o resultado de um segundo 
teste confirmatório.  
Das informações, estão corretas as presentes nos itens  

A) I e III.  B) II e III.   C) I e IV.   D) II e IV. 
 
26. (COMPERVE-2018) De acordo com o Ministério da Saúde, os 
profissionais da vigilância epidemiológica e de serviços de saúde têm 
apontado um aumento de casos de sífilis em gestantes pertencentes a 
grupos mais vulneráveis. Essa situação requer o planejamento de 
abordagens efetivas e específicas para esses diferentes grupos, que são: 
A) militares, policiais e profissionais do sistema carcerário, coletores de lixo 
hospitalar e domiciliar, manicures, pedicures e podólogos e populações de 
assentamentos e acampamentos.  
B) usuárias de drogas lícitas e não lícitas, profissionais do sexo, moradoras 
de rua, população de fronteira, populações ribeirinhas e populações 
privadas de liberdade.  
C) militares, policiais e profissionais do sistema carcerário, coletores de lixo 
hospitalar e domiciliar, doadores de sangue e pessoas institucionalizadas.  
D) usuárias de drogas lícitas e não lícitas, profissionais do sexo, moradoras 
de rua, migrantes, privadas da liberdade, adolescentes e parceiras sexuais 
de homens pertencentes a grupos de maior vulnerabilidade.  
 
27. (COMPERVE-2017) O Programa Nacional de Controle da Tuberculose 
recomenda que o teste anti-HIV seja oferecido o mais cedo possível a todo 
indivíduo com diagnóstico estabelecido de tuberculose, independentemente 
da confirmação bacteriológica. Essa recomendação deve -se, 
principalmente,  
A) à exigência de exclusão de outra doença pulmonar associada que 
necessite de tratamento concomitante, sobretudo naqueles que não 
respondem ao tratamento contra a tuberculose.  
B) à importância da avaliação de contatos assintomáticos de pessoas com 
tuberculose, uma vez que essa avaliação é utilizada no diagnóstico de 
infecção latente pelo M. tuberculosis.  
C) à magnitude e às sérias implicações da coinfecção tuberculose/HIV e aos 
benefícios do diagnóstico e do tratamento precoces da infecção pelo HIV.  
D) à necessidade de diagnosticar precocemente a infecção latente pelo M. 
tuberculosis e encaminhar os pacientes para vacinação com BCG, uma vez 
que esses são mais vulneráveis à tuberculose.  
 
28. (COMPERVE-2016) Em relação à epidemiologia dos casos de HIV/AIDS 
no Brasil, quanto à categoria de exposição dos casos entre os indivíduos 
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menores de 13 anos e entre os indivíduos com 13 anos ou mais de idade, 
constata-se que, 
A) no primeiro grupo, a quase totalidade dos casos teve como via de 
infecção a transmissão indireta e, no segundo grupo, a principal via é a 
direta, tanto entre os homens quanto entre as mulheres.  
B) no primeiro grupo, a quase totalidade dos casos teve como via de 
infecção a transmissão horizontal e, no segundo grupo, a principal via é a 
vertical, tanto entre os homens quanto entre as mulheres.  
C) no primeiro grupo, a quase totalidade dos casos teve como via de 
infecção a transmissão vertical e, no segundo grupo, a principal via é a 
sexual, tanto entre os homens quanto entre as mulheres.  
D) no primeiro e no segundo grupos, a quase totalidade dos casos teve 
como via de infecção a transmissão horizontal, tanto entre os homens 
quanto entre as mulheres. 
 
29. (COMPERVE-2016) A Tuberculose continua sendo mundialmente um 
importante problema de saúde, exigindo o desenvolvimento de estratégias 
para o seu controle, considerando aspectos humanitários, econômicos e de 
saúde pública. Nesse contexto, leia as atribuições presentes nos seguintes 
itens: 
I coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários 
de Saúde.  
II dispensar os medicamentos, conforme prescrição.  
III aplicar a vacina BCG e fazer prova tuberculínica após capacitação.  
IV solicitar baciloscopia do sintomático respiratório para diagnóstico.  
São atribuições específicas dos profissionais técnicos de enfermagem da 
Atenção Básica no controle da tuberculose as que estão presentes nos itens  
A) I e III.   B) I e IV.   C) II e III.   D) III e IV. 
 
 
30. (COMPERVE-2015) Leia as afirmações a seguir sobre a Hanseníase.  
I Os casos diagnosticados como paucibacilares transmitem a doença 
porque o organismo não destrói os bacilos. Esses casos necessitam de 
maior atenção e acompanhamento, pois constituem a forma contagiante da 
doença.  
II O bacilo penetra através das vias respiratórias, percorre o organismo e se 
instala, preferencialmente, nos nervos periféricos e na pele. 
III As formas clínicas da hanseníase são classificadas, operacionalmente, 
pelo número de lesões na pele que, em geral, estão relacionadas à 

quantidade de bacilos. A forma multibacilar-MB caracteriza-se pela 
ocorrência de até cinco lesões na pele e pela baixa carga de bacilos; a forma 
paucibacilar-PB caracteriza-se pela presença de mais de cinco lesões e pela 
alta carga bacilar. 
IV Em sua forma contagiosa, a doença é transmitida pelas vias aéreas, por 
meio das gotas eliminadas no ar pela tosse, pela fala e pelo espirro do 
paciente sem tratamento e em convívio direto e prolongado com outras 
pessoas.  

Das afirmações, estão corretas  
A) III e IV.   B) I e III.   C) II e IV.   D) I e II. 
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