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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Conforme a legislação que regula a segurança e a saúde no trabalho
em estabelecimentos de saúde, define-se risco biológico como a
possibilidade, no ambiente de trabalho, de ocorrência de efeitos
adversos à saúde humana decorrentes de

A exposição ocupacional a microrganismos patogênicos.
B contato frequente com agentes biológicos.
C contato com microrganismos patogênicos.
D exposição ocupacional a agentes biológicos.
E acidente envolvendo microrganismos patogênicos.

QUESTÃO 22

Em uma unidade de saúde, foram prescritas 60 unidades
internacionais (UI) de insulina NPH, a serem administradas por via
subcutânea, a um paciente diabético. Ao preparar a medicação, no
entanto, o profissional de enfermagem notou que não havia seringas
próprias para UI, estando disponíveis apenas seringas de 3 mL.
Nesse caso, para atender à prescrição, o profissional deve aspirar
nessa seringa o volume de insulina NPH correspondente a

A 0,60 mL.
B 1,20 mL.
C 0,06 mL.
D 0,12 mL.
E 0,20 mL.

QUESTÃO 23

Sabendo-se que as infecções do sítio cirúrgico (ISC) estão
relacionadas a procedimentos cirúrgicos realizados em pacientes
internados ou ambulatoriais, com ou sem colocação de implantes,
é correto afirmar que as infecções do sítio cirúrgico incisionais
superficiais ocorrem

A até trinta dias após a cirurgia, ou até noventa dias no caso de
implantes, e acometem qualquer órgão ou cavidade que tenham
sido abertos ou manipulados durante a cirurgia.

B até sessenta dias após o procedimento cirúrgico e acometem
tecidos moles profundos à incisão.

C até sessenta dias após a cirurgia e acometem apenas pele e
tecido subcutâneo.

D até trinta dias após o procedimento cirúrgico e acometem
apenas pele e tecido subcutâneo.

E até trinta dias após a cirurgia, ou até noventa dias no caso de
implantes, e acometem tecidos moles profundos à incisão.

QUESTÃO 24

São denominados lesões por pressão os danos localizados na pele
e(ou) em tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma
proeminência óssea, causados por pressão intensa e(ou) prolongada,
em combinação com o cisalhamento do tecido. Classifica-se como
lesão de estágio 3 a lesão por pressão caracterizada por

A pele intacta ou não, com presença de bolha com exsudato
sanguinolento.

B perda da pele em sua espessura total e perda tissular.
C pele íntegra com área localizada de eritema que não

embranquece.
D perda da pele em sua espessura total, com visibilidade do

tecido adiposo.
E perda da pele em sua espessura parcial, com exposição da

derme.

QUESTÃO 25

Na pele, a camada mais externa, denominada epiderme, é
constituída de tecido

A nervoso.

B cartilaginoso.

C adiposo.

D conjuntivo.

E epitelial.

QUESTÃO 26

Geo-helmintíases são infecções causadas por parasitos que se
desenvolvem no trato intestinal humano e que completam seu ciclo
evolutivo no solo, o qual passa a estar contaminado, assim como a
água e os alimentos, com os ovos ou larvas desses helmintos. A
respeito das manifestações clínicas das geo-helmintíases, julgue os
itens seguintes.

I Pessoas com geo-helmintíases são frequentemente
assintomáticas, porém altas cargas parasitárias e a ocorrência
de poliparasitismo podem desencadear manifestações clínicas
severas.

II Após o surgimento das formas adultas dos helmintos no
intestino, o paciente pode apresentar desconforto abdominal,
cólicas intermitentes, perda de apetite, diarreia, dores
musculares e anemia de diversos graus.

III As principais manifestações clínicas da infecção por helmintos
estão relacionadas à má absorção de nutrientes, à redução da
capacidade de ingestão de alimentos e à obstrução das vias
aéreas.

IV A migração de grandes quantidades de larvas para os pulmões
pode desencadear um quadro de pneumonia verminótica.

Assinale a opção correta.

A Apenas os itens I, II e III estão certos.

B Apenas os itens I, II e IV estão certos.

C Apenas os itens I, III e IV estão certos.

D Apenas os itens II, III e IV estão certos.

E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 27

Para evitar a transmissão da influenza, a pessoa com essa doença
deve, entre outras medidas,

A evitar ambientes fechados onde haja aglomerações de pessoas.

B higienizar a cavidade oral antes de compartilhar objetos de uso
pessoal, como talheres e copos.

C afastar-se do trabalho por ao menos 48 horas após o fim dos
sintomas.

D higienizar as mãos com lenços descartáveis após espirrar ou
tossir.

E higienizar as mãos somente após o consumo de alimentos.
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QUESTÃO 28

Medicamentos biológicos são moléculas complexas de alto peso

molecular, obtidas a partir de fluidos biológicos, tecidos de origem

animal ou procedimentos biotecnológicos, por meio da manipulação

ou alteração dos genes, ou da inserção de outro material genético.

Considerando-se essas informações e as definições da Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), é correto afirmar que

são medicamentos biológicos 

A probióticos, que são substâncias existentes em animais ou

vegetais que podem induzir uma resposta IgE e(ou) uma reação

alérgica do tipo I.

B biomedicamentos, que são imunoglobulinas derivadas de um

mesmo clone de linfócito B, cuja clonagem e propagação

efetuam-se em linhas de células contínuas.

C anticorpos monoclonais, que são fármacos imunobiológicos

que contêm uma ou mais substâncias antigênicas que, quando

inoculadas, são capazes de induzir imunidade específica ativa.

D hemoderivados, que são produtos farmacêuticos, submetidos

a processos de industrialização, obtidos a partir do plasma

humano.

E vacinas, que são fármacos obtidos a partir de fluidos biológicos

ou de tecidos de origem animal ou a partir de procedimentos

biotecnológicos.

QUESTÃO 29

Antes de verificar os sinais vitais de um paciente, o técnico de

enfermagem deve tomar precauções a fim de reduzir a carga de

microrganismos nas próprias mãos, realizando um procedimento

simples, que consiste em aplicar uma preparação alcoólica na pele

e que é denominado

A antissepsia cirúrgica das mãos.

B fricção antisséptica das mãos.

C higienização antisséptica das mãos.

D higienização cirúrgica das mãos.

E fricção simples das mãos.

QUESTÃO 30

Estoma é uma abertura feita cirurgicamente no corpo do paciente

com o objetivo de facilitar a comunicação com o meio exterior,

para a saída de fezes e urina ou para auxiliar na respiração ou na

alimentação. Denomina-se de ileostomia o procedimento de criação

de um estoma que permite a comunicação entre o exterior e

A o intestino delgado.

B o estômago.

C a traqueia.

D o intestino grosso.

E os condutos urinários.

QUESTÃO 31

O profissional de saúde deve esclarecer e orientar o usuário
dependente de cocaína por inalação sobre os riscos, as doenças e os
agravos decorrentes do uso dessa droga. Nesse contexto, de acordo
com as estratégias para a redução de danos físicos e mentais em
paciente que não consegue ou não manifesta vontade de cessar
o consumo de cocaína, o profissional de enfermagem deverá
recomendar — ou sugerir, conforme o caso — que o paciente

A lave as narinas com soro fisiológico ou água e utilize canudos
plásticos individuais para o consumo da droga.

B aumente a ingesta líquida e monitore a temperatura do corpo.

C faça uso de cachimbo individual e creme labial durante
o consumo da droga.

D inale a droga em lugares públicos fechados e denuncie a venda
dessa substância para menores de dezoito anos.

E opere máquinas industriais ou técnicas, visto que um dos
efeitos da cocaína é o aumento da concentração.

QUESTÃO 32

No período pré-operatório imediato de cirurgia de varizes, bem
como durante a realização desse procedimento, o paciente deve ser
mantido na posição de

A Sims.

B Elliot.

C Mayo-Robson.

D Fowler.

E Trendelemburg.

QUESTÃO 33

O quadro evolutivo da úlcera de pressão caracterizado por perda
superficial de pele, pelo envolvimento da derme e da epiderme
e pela presença de bolha, abrasão ou cratera corresponde ao estágio

A 4.

B intermediário entre os estágios 3 e 4.

C 1.

D 2.

E 3.

QUESTÃO 34

O profissional de saúde da atenção básica poderá propor acordo de
fornecimento de alimentação diária ao usuário de crack em situação
de rua, com tuberculose e baixa adesão a tratamento
medicamentoso, se, em contrapartida, esse usuário

A alterar sua localização habitual para uma rua próxima
da unidade básica de saúde.

B trouxer para a unidade básica de saúde outros usuários que
estejam na mesma condição que ele.

C voltar a morar na casa de sua família de origem.

D deixar de usar crack e outras drogas diariamente.

E concordar em receber a alimentação e a administração
de medicação na unidade básica de saúde.
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QUESTÃO 35

Nos cuidados de enfermagem para o paciente que apresentar
deiscência pós-cirúrgica torácica ou abdominal, o profissional de
saúde deve

A levar o paciente ao sanitário, irrigar o períneo deste com água
morna e abrir a torneira da pia para que o barulho da água
corrente sirva de estímulo.

B fazer o controle de diurese e temperatura corporal do paciente,
oferecer líquidos por via oral ou controlar a hidratação venosa.

C manter secas as roupas de cama, trocar curativos e não
mobilizar drenos.

D acalmar o paciente, cobrir as vísceras deste com compressa
estéril e avisar o cirurgião imediatamente.

E avaliar o aspecto dos pontos cirúrgicos e a liberação
de secreção e orientar o paciente sobre a execução correta
da técnica de tosse.

QUESTÃO 36

Na coleta de material biológico a ser submetido à urocultura,
se o paciente estiver consciente e conseguir controlar sua micção,
deve-se

A utilizar cateterismo uretral, caso se trate de paciente do sexo
feminino.

B coletar todo conteúdo da bexiga, até o esvaziamento completo.

C utilizar cateter com preservativo em paciente do sexo
masculino.

D fazer antissepsia dos genitais externos com água e sabão
e desprezar o primeiro jato.

E utilizar material limpo, seco e não estéril.

QUESTÃO 37

Para o profissional de saúde, a principal finalidade das estratégias
de redução de danos para usuários de álcool e outras drogas deve
ser o(a)

A eliminação do uso de drogas por pessoas em situação de rua. 

B repressão ao tráfico ilícito de drogas nas metrópoles.

C imposição de normas prescritivas para o comportamento
do usuário de drogas ilícitas.

D redução das consequências adversas do uso indevido
de drogas.

E estímulo ao uso de drogas na população vulnerável.

QUESTÃO 38

As atividades que compõem as atribuições do auxiliar e do técnico
de enfermagem, na assistência de enfermagem em saúde coletiva
e saúde da família, incluem o(a)

A realização de fotografias de uso odontológico.

B gerenciamento de ações realizadas pelos agentes comunitários
de saúde.

C realização de pequenos procedimentos cirúrgicos.

D realização de modelos em gesso.

E execução de atividades de demanda espontânea.

QUESTÃO 39

O auxiliar e o técnico de enfermagem participam da organização
do processo de trabalho, auxiliando o enfermeiro no controle
de medicamentos, a fim de evitar perdas, extravios e desperdícios.
Com relação a esse assunto, assinale a opção que apresenta
procedimentos típicos dos sistemas de controle de medicamentos.

A sistema de troca diária e rol de consertos

B requisições diária e semanal e reposição automática

C mapas de fluxo de pacientes e de visitas

D levantamento diário e relatório mensal

E inspeção e encaminhamento para manutenção

QUESTÃO 40

Entre outros aspectos, o trabalho das equipes de atenção à saúde
da família é caracterizado pelo(a)

A recebimento de incentivo financeiro mensal para o custeio
de unidade móvel.

B atenção no domicílio, em escolas, creches, praças e outros
locais da comunidade.

C atribuição de competência aos gestores municipais de saúde
para a composição das referidas equipes.

D realização das atividades da equipe de forma itinerante.

E limitação do livre acesso da população para atendimento
individual.

QUESTÃO 41

Pacientes renais crônicos geralmente apresentam baixos níveis de
eritropoietina (EPO). Assinale a opção que apresenta,
respectivamente, uma causa e uma consequência dessa disfunção.

A aumento dos níveis séricos de ureia – cefaleia

B alterações na homeostase do cálcio – osteopenia

C deficiência na produção de tampões – acidose metabólica

D diminuição da massa renal – anemia

E retenção de sódio e água – hipervolemia

QUESTÃO 42

Lúcia é técnica em enfermagem e deve administrar
medicação a quatro pacientes: José necessita da substância para
tratamento cardíaco; Luís deve receber tratamento para o estômago;
Heloísa precisa de remédios para atenuar os sintomas de sua artrite;
e Rita aguarda tratamento para cistite.

Considerando-se o uso mais comum de cada medicamento e que os
pacientes apresentem apenas as condições acima mencionadas,
Lúcia deve administrar, entre outros,

A diclofenaco a Heloísa e ciprofloxacina a Rita. 

B diclofenaco a José e ciprofloxacina a Luís.

C metoclopramida a José e digoxina a Rita.

D diclofenaco a Luís e ciprofloxacina a Heloísa.

E metoclopramida a Luís e digoxina a Rita.
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QUESTÃO 43

Com base nas recomendações do Ministério da Saúde, julgue os
itens a seguir, acerca das orientações nutricionais a serem
repassadas por um técnico em enfermagem a uma paciente em
gestação de baixo risco, com o objetivo de prevenir o
desenvolvimento de anemia ferropriva.

I A paciente deve consumir diariamente alimentos de origem
animal ou vegetal ricos em ferro.

II É recomendado à gestante o consumo frequente de sal de
cozinha, que, no Brasil, é enriquecido com ferro.

III A partir da oitava semana de gestação, a paciente deve buscar
o serviço de saúde para receber suplementação de ferro.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.
B Apenas o item II está certo.
C Apenas o item III está certo.
D Apenas os itens I e III estão certos.
E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 44

Com capacidade civil plena, casado e sem filhos, Francisco
buscou o serviço de saúde a fim de obter informações a respeito de
planejamento familiar.

Julgue os itens a seguir, acerca das informações que, de acordo com
a legislação que trata do assunto, devem ser repassadas a Francisco,
quanto às condições para que ele possa se submeter à esterilização.

I É necessário manifestar por escrito sua vontade de realizar o
procedimento.

II É necessário apresentar consentimento expresso de sua esposa.
III Para pessoas com menos de dois filhos, a idade mínima é de

vinte e cinco anos.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.
B Apenas o item II está certo.
C Apenas o item III está certo.
D Apenas os itens I e III estão certos.
E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 45

O tratamento da icterícia neonatal é tipicamente realizado por
fototerapia. Entretanto, esse tratamento pode causar em
recém-nascidos efeitos colaterais, como

I hipertermia.
II aumento da perda hídrica.
III constipação intestinal.

Assinale a opção correta. 

A Apenas o item I está certo.
B Apenas o item II está certo.
C Apenas os itens I e II estão certos.
D Apenas os itens I e III estão certos.
E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 46

Durante a oxigenoterapia em recém-nascidos, o técnico em
enfermagem deve realizar controle e acompanhamento cuidadoso
do funcionamento do equipamento e dos procedimentos envolvidos,
pois, caso a pressão parcial de oxigênio alveolar atinja valor
superior a 100 mmHg, o procedimento pode causar danos
permanentes

A à pele.
B à retina.
C à tireoide.
D ao pâncreas.
E ao rim.

QUESTÃO 47

O atendimento pré-hospitalar de vítimas de trauma é
frequentemente realizado com base em protocolo que compreende
uma avaliação primária e uma secundária. A avaliação primária
é baseada no método ABCDE, que compreende cinco etapas, entre
elas, a etapa de circulação e controle de hemorragias, que

A deve ser realizada após a exposição do paciente, a fim de se
detectarem outras lesões.

B dispensa a infusão de solução cristaloide, realizada somente na
avaliação secundária.

C dispensa a determinação exata de pressão arterial, para que se
proceda imediatamente à ressuscitação do paciente.

D é prioritária em relação às demais.
E deve ser realizada após a avaliação neurológica.

QUESTÃO 48

De acordo com a legislação referente aos sistemas estaduais de
urgência e emergência, um técnico em enfermagem civil com
formação específica em urgências, sem certificação em salvamento,
poderá ser tripulante, atuando em situações de urgência, apenas em
ambulâncias de

A transporte e de suporte básico.
B transporte, de suporte básico e de suporte avançado.
C resgate.
D transporte.
E resgate e de transporte.

QUESTÃO 49

Muito frequentes na terapia intensiva, os choques podem ser
classificados de acordo com sua etiologia, independentemente da
causa básica da internação do paciente. A partir dessas informações,
assinale a opção que indica, corretamente, a causa prevalente e a
respectiva classificação do choque.

A infarto do miocárdio – choque neurogênico
B queimaduras extensas – choque hipovolêmico
C ingestão de alergênicos – choque obstrutivo
D infecção generalizada – choque cardiogênico
E lesões medulares – choque distributivo

QUESTÃO 50

Entre outros medicamentos, podem ser usados, durante as crises
convulsivas e para prevenir essas crises, respectivamente,

A lidocaína e estreptoquinase.
B tramadol e manitol.
C diazepam e fenitoína.
D diltiazem e midazolam.
E alteplase e amiodarona.
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QUESTÃO 51

Com relação às hepatites virais, julgue os itens a seguir.

I São formas de transmissão da hepatite A: o contágio fecal-oral,

o contato direto com pessoas infectadas, a ingestão de

alimentos ou de água contaminados e o contato direto com

objetos contaminados.

II A exposição percutânea ou de mucosas a sangue e(ou) fluidos

corpóreos infectados é uma das formas de transmissão

ocupacional do vírus da hepatite B (HBV).

III O Programa Nacional de Imunizações recomenda que a

vacinação contra a hepatite B seja administrada a crianças a

partir do quarto ano de vida.

IV A transmissão de hepatite C (HCV) seria contida, no Brasil,

caso se realizassem testes sorológicos de triagem eficazes em

doadores de sangue, uma vez que a transfusão de sangue é a

principal forma de transmissão dessa doença no país.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C I e IV.

D II e III.

E III e IV.

QUESTÃO 52

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) bem

como a manifestação clínica em fase avançada da síndrome da

imunodeficiência adquirida (AIDS) constituem importantes

preocupações para a saúde pública. Com relação à AIDS e aos

múltiplos aspectos a ela relacionados, julgue os itens a seguir.

I O HIV-1 e o HIV-2 são adenovírus da família Lentiviridae.

II O ser humano é o único hospedeiro tanto do vírus HIV-1

quanto do HIV-2.

III O vírus HIV pode ser transmitido por via sexual (esperma e

secreção vaginal), pelo sangue (via parenteral e de mãe para

filho) e pelo leite materno.

IV O tratamento da AIDS com medicação antirretroviral (TARV)

reduz a carga viral e reativa o sistema imunológico, levando à

cura da doença.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C I e IV.

D II e III.

E III e IV.

QUESTÃO 53

Clinicamente, a sífilis desenvolve-se em três estágios,
caracterizados por diferentes sintomas. Na fase latente da doença,
o paciente apresenta

A proliferação de treponemas nas lesões, o que justifica a
titulação elevada nos exames sorológicos realizados nesta fase.

B uma ou mais erupções indolores na pele e na mucosa,
denominadas cancros duros, com secreção serosa escassa e de
curta duração.

C sinais subclínicos da doença, que, nesse estágio, é
diagnosticada por meio de testes sorológicos, tais como o de
imunofluorescência indireta.

D múltiplas lesões ulceradas, que provocam dor prolongada e
intensa e apresentam base endurecida e fundo liso e brilhante.

E alta carga bacteriana no sangue, comprovável em exames
sorológicos do tipo ELISA (enzyme-linked immunosorbent

assay).

QUESTÃO 54

Com relação à tuberculose e aos múltiplos aspectos a ela
relacionados, assinale a opção correta.

A Independentemente da prova tuberculínica, os profissionais de
saúde devem ser imunizados com a vacina BCG.

B A vacina BCG cura indivíduos já infectados pelo
Mycobacterium tuberculosis.

C Na vacinação contra a tuberculose, é facultado aos
profissionais de saúde o uso de óculos de segurança.

D O tratamento dos pacientes com tuberculose deve ser realizado
por um período mínimo de seis meses. 

E Os profissionais da área de saúde têm riscos menores de
contrair a tuberculose do que o resto da população.

QUESTÃO 55

De acordo com a legislação que dispõe sobre o exercício da
enfermagem,

A é facultado ao técnico de enfermagem, caso considere
adequado, facilitar a fiscalização do exercício profissional a ser
realizada por órgão competente.

B as infrações éticas observadas durante o trabalho em unidades
de saúde devem ser comunicadas ao Conselho Regional de
Enfermagem somente nos casos de interesse do trabalhador.

C técnicos de enfermagem estão habilitados a atuar tanto na
jurisdição em que estão inscritos como nas outras jurisdições,
sendo desnecessária a transferência da inscrição.

D a inscrição nos conselhos regionais de enfermagem é
obrigatória aos enfermeiros e técnicos de enfermagem, embora
seja facultativa no caso de auxiliares de enfermagem.

E é obrigatório ao profissional de enfermagem, caso encerre suas
atividades na área, solicitar o cancelamento de sua inscrição no
conselho regional ao qual estiver vinculado.
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QUESTÃO 56

Acerca dos conselhos regionais de enfermagem e das entidades de
classe da categoria, assinale a opção correta.

A É destinada ao Conselho Federal de Enfermagem 50% da
receita de cada conselho regional de enfermagem, sendo os
50% restantes destinados a despesas administrativas locais.

B A filiação à Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) é
facultada aos técnicos de enfermagem, porém obrigatória aos
enfermeiros e estudantes de graduação em enfermagem.

C A defesa dos interesses econômicos dos profissionais de
enfermagem é de responsabilidade da Associação Brasileira de
Enfermagem (ABEn).

D É de responsabilidade dos sindicatos da categoria a elaboração
de estratégias voltadas ao desenvolvimento cultural e
profissional de enfermeiros.

E As fontes de renda dos conselhos regionais de enfermagem são
a taxa de expedição de carteiras e cédulas profissionais, os
emolumentos, as anuidades e as multas.

QUESTÃO 57

A Política Nacional de Humanização (PNH) parte da concepção de
um novo humanismo, não mais baseado em valores universais
referidos a um homem ideal, mas sim focado na experiência
concreta. De acordo com os preceitos da PNH,

A o programa de educação permanente é um projeto consolidado
no Brasil, dispensando-se a necessidade de se investir mais
nesse setor.

B a gestão dos processos de produção de saúde deve ser
conduzida de forma autônoma e objetiva, priorizando-se sua
função institucional.

C os sujeitos usuários são os protagonistas dos processos de
gestão e de atenção do SUS, seguidos em importância pelos
trabalhadores dos serviços de saúde.

D deve ser valorizada a interação entre aspectos afetivos e fatores
técnicos, da qual são exemplos os projetos Maternidade Segura
e Método Canguru.

E a humanização do sistema de saúde deve ser compreendida
como um programa de metas específicas a serem cumpridas em
prazos determinados.

QUESTÃO 58

As doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)

A apresentam-se sempre de maneira sintomática na mulher, o que
diminui o risco de complicações graves.

B são assim denominadas por transmitirem-se exclusivamente
por via sexual, como é o caso do papilomavírus
humano (HPV).

C são insuscetíveis de transmissão da mãe infectada ao feto, tanto
durante a gestação quanto no parto.

D podem, em alguns casos, evoluir para complicações graves e
levar à morte, caso não sejam diagnosticadas e tratadas a
tempo.

E devem ser prevenidas, primariamente, por meio do uso de
preservativos durante as relações sexuais extraconjugais.

QUESTÃO 59

Doença febril aguda que pode apresentar um amplo espectro

clínico, a dengue

A pode levar à morte logo após o aparecimento dos sintomas

iniciais mais comuns, como o choque, a febre baixa e a

hemorragia.

B é de diagnóstico trabalhoso, sendo necessários testes

sorológicos baseados no método ELISA, que identificam

anticorpos IgG.

C deve ser tratada, entre outros cuidados, por meio de hidratação

adequada, considerando-se o estágio da doença e os sintomas

apresentados.

D tem como agente etiológico o Aedes aegypti, espécie de

mosquito de difícil erradicação em regiões tropicais e

subtropicais.

E é causada pela infecção por um vírus que atinge apenas a

população de países pobres, inexistindo casos da doença em

nações desenvolvidas.

QUESTÃO 60

Embora o tétano acidental possa ser prevenido por meio da

administração de vacina específica, ainda há registros de ocorrência

dessa doença no Brasil. Por isso, no que tange ao tétano, o

profissional de saúde deve estar atento

A à possibilidade de contágio direto entre indivíduos, o qual

dificulta o controle da transmissão da toxina tetânica.

B ao curto período de incubação do tétano e ao fato de que o

prognóstico é mais grave em incubações inferiores a sete dias.

C à não ocorrência de sinais clínicos específicos, o que leva à

necessidade, para fins de diagnóstico, de exames laboratoriais.

D à baixa gravidade das possíveis complicações decorrentes do

tétano, o que o caracteriza como uma doença de curso benigno.

E aos cuidados domiciliares recomendados ao paciente, uma vez

que o tratamento do tétano não exige hospitalização.


