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Os concursos das Forças Armadas são sonhos de muitos profissionais da enferma-

gem, tanto pela estabilidade quanto pela possibilidade de seguir uma carreira com 

bons salários e vantagens. 

O estudo para esses certames tem despertado cada vez mais o interesse de estu-

dantes e profissionais de saúde, logo, faz-se necessário uma preparação adequada 

para enfrentar a concorrência, pois as provas possuem características diferencia-

das,pelo grau de dificuldade e especificidade dos temas cobrados. O estudo volta-

do para concursos com essas características precisa ser organizado, sistematizado e 

focado em metas para o alcance de bons resultados.

Por esta razão, os candidatos precisam de materiais elaborados por profissionais 

referências na área e de forma objetiva. O Livro Forças Armadas em Enfermagem, 

traz de forma clara questões comentadas dos conteúdos constantes nos editais e 

resumos didáticos, feitos em esquemas, por profissionais gabaritados no mercado 

dos concursos públicos.

A utilização de mapas mentais, esquemas, comentários e dicas facilita o estudo e 

a compreensão, sendo uma “arma” poderosa para os que buscam a aprovação. É 

com imensa alegria que apresento esta obra, elaborada com muito esmero. Desejo 

que desfrute do conteúdo e dicas e “gabarite” as questões inerentes aos temas, em 

todos os certames que você concorrer.

Abraços,

NATALE OLIVEIRA DE SOUZA
Autora do Livro

FORÇAS ARMADAS DE ENFERMAGEM

APRESENTAÇÃO
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01. (CSM – MARINHA – 2017) 
Segundo o Manual de Normas e 
Procedimentos para Vacinação do 
Ministério da Saúde (2014), alguns 
fatores, situações e condições po-
dem ser considerados como pos-
síveis contraindicações gerais à 
administração de todo imunobio-
lógico. Assinale a opção que apre-
senta uma dessas contraindicações.

 Ⓐ Tratamento com corticosteroi-
des em dias alternados em dose 
imunossupressora.

 Ⓑ Ocorrência de reação anafilática 
confirmada após o recebimento de 
dose anterior.

 Ⓒ  Ocorrência de evento adver-
so em dose anterior de vacina, a 
exemplo da reação local.

 Ⓓ   Uso de   antibióticos, profilático   
ou   terapêutico   e antivirais.

 Ⓔ   A ocorrência de febre acima de 
38,5ºC pós a administração de uma 
vacina.

Grau de dificuldade: Intermediário.
Alternativa A: INCORRETA. Não 
existe contraindicação! E sim um 
adiamento, para usuários de dose 
imunossupressora de corticoide, a 
vacinação deve ocorrer 90 dias após 
o fim do tratamento ou suspensão.

Alternativa B: CORRETA. De 
acordo com o Manual, a contraindi-
cação é a condição do usuário que 
aumenta o risco de evento adverso 
grave ou o risco de complicações 
da pela vacina (maior do que o ris-
co da doença a ser imunizada). São 
duas as contraindicações: ocorrên-
cia de hipersensibilidade (reação 
anafilática) confirmada após o rece-
bimento de dose anterior; e história 
de hipersensibilidade a qualquer 
componente dos imunobiológicos.
Alternativa C: INCORRETA. A 
reação local (dor, vermelhidão ou 
inflamação no lugar da injeção) são 
eventos que não geram contraindi-
cação.
Alternativa D: INCORRETA. Falsa 
contraindicação: uso de antibiótico, 
profilático ou terapêutico e antivi-
ral. É contraindicado uso de corti-
coides com doses imunossupresso-
ras, ou seja, superiores a 2mg/kg/
dia para crianças e acima de 20mg/
kg/dia para adultos por tempo su-
perior a 14 dias, dosagens menores 
não causam alterações, bem como, 
corticoides inalatórios ou tópicos. 
Alternativa E: INCORRETA. 
A ocorrência de febre acima de 
38,5ºC, após a aplicação de uma 
vacina não leva a contraindicação à 

PROGRAMA NACIONAL
DE IMUNIZAÇÃO
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dose subsequentes.
Dica do Autor: Fiquem atentos com as 
falsas contraindicações, e a diferen-
ça dos termos “contraindicação” e 
“adiamento”.
Resposta: B.

02. (CSM – MARINHA – 2017)
Segundo o Manual de Vacinação do 
Ministério da Saúde (2014), a vacina 
BCG é indicada para prevenir as for-
mas graves da tuberculose. Com re-
lação à vacina BCG, marque a opção 
correta.

 Ⓐ A administração da vacina BCG 
deve ser adiada quando a criança 
apresentar peso inferior a 2 Kg.

 Ⓑ A vacina BCG contém o antíge-
no recombinante de superfície.

 Ⓒ Na rotina, a vacina pode ser ad-
ministrada em crianças acima de 5 
anos.

 Ⓓ A presença de cicatriz vacinal 
não é considerada como dose para 
efeito de registro.

 Ⓔ Para as crianças que foram vaci-
nadas e que não apresentem cica-
triz vacinai após 1 ano, é recomen-
dado revacinar apenas uma vez.

Grau de dificuldade: Fácil.
Dica do Autor: Sobre a aplicação da BCG
• Alguns dias após a vacinação sur-
ge no local um nódulo, que evolui 
para pústula e em seguida para 

úlcera, crosta e cicatrização. A le-
são regride espontaneamente em 
média entre a 5ª e a 12ª semana, 
podendo prolongar até a 24ª sema-
na (6º mês), deixando a cicatriz de 
mais ou menos 1 centímetro.
• Se até o 6º mês não formar cicatriz, 
avaliar a presença de nódulo palpá-
vel, caso não haja deve ser reaplica-
da a 2ª dose. Não se aplica 3ª dose, 
mesmo que não forme cicatriz nem 
nódulo (os responsáveis devem ser 
orientados na sala de vacina), casos 
de repetição de doses aumenta a 
chance de reações;
• De acordo com recomendação do 
SUS, menores de 5 anos sem cicatriz 
vacinal, deve administrar uma dose.

Alternativa A: CORRETA.  A ad-
ministração da vacina BCG deve ser 
prorrogada quando a criança apre-
sentar peso inferior a 2 kg, devido 
à escassez do tecido cutâneo (paní-
culo adiposo), e quando apresentar 
lesões graves de pele (BRASIL, 2014).
Alternativa B: INCORRETA. A 
BCG é uma vacina bacteriana de 
vírus vivos- atenuados, e as vacinas 
recombinantes são produzidas por 
recombinação genética, através da 
engenharia genética e técnicas de 
biologia molecular. Exemplo: hepa-
tite B (CREPE,2009).
Alternativa C: INCORRETA. O 
esquema vacinal de rotina da BCG 
dose única preferencialmente nas 
primeiras 12h de vida, podendo 
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ser aplicado até 4 anos 11 meses e 
29 dias.
Alternativa D: INCORRETA. A 
presença da cicatriz vacinal é con-
siderada como dose para efeito de 
registro, de acordo o Manual de Nor-
mas e Procedimentos para vacina-
ção (2014), independentemente do 
tempo transcorrido desde a vacina-
ção até o aparecimento da cicatriz.
Alternativa E: INCORRETA. Após 
6 meses se a criança não apresentar 
cicatriz vacinal, é recomendado re-
vacinar apenas uma vez. 
RESPOSTA: A.

03. (CSM – MARINHA – 2017) 
O Programa Nacional de Imuniza-
ção (PNI) organiza toda a política 
nacional de vacinação da população 
brasileira. Os principais aliados no 
âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS) são as secretarias estaduais e 
municipais. Sendo assim, correlacio-
ne os gestores do SUS às suas com-
petências e assinale a opção correta.

GESTORES
I Gestor Federal
II Gestor Estadual 
III Gestor Municipal

COMPETÊNCIAS
(   ) 1.Gestão do sistema de infor-
mação do PNI, incluindo a coleta, o 
processamento, a consolidação e a 

avaliação da qualidade dos dados 
provenientes das unidades notifi-
cantes.
(  ) 2.Coordenação do PNI (incluindo  
a  definição  das vacinas nos calen-
dários e das campanhas  nacionais 
de vacinação), das estratégias e das 
normatizações técnicas sobre a uti-
lização.
(  ) 3. Notificação e investigação de 
eventos adversos e óbitos tempo-
ralmente associados à vacinação.
(  ) 4. Provimento de seringas e agu-
lhas, itens que também são consi-
derados insumos estratégicos.

 Ⓐ  (IlI) (I) (IlI) (lI) 
 Ⓑ   (lI) (I) (III) (I) 
 Ⓒ   (I) (lI) (IlI) (I)
 Ⓓ   (lI) (I) (IlI) (lI) 
 Ⓔ   (I) (lI) (I) (IlI)

Grau de dificuldade: Intermediário.
Dica do autor: Recomendo leitura das 
atribuições dos entes federativos 
no Manual de Normas e Procedi-
mentos para Vacinação, consta nas 
referências desse capítulo. 
Associação 1: (III) Cabe a esfera Mu-
nicipal a coordenação e a execução 
das ações de vacinação integrantes 
do Programa Nacional de Imuniza-
ção, incluindo a vacinação de rotina, 
as estratégias especiais (como cam-
panhas e vacinações de bloqueio) 
e a notificação e investigação de 
eventos adversos e óbitos temporal-
mente associados à vacinação.
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Grau de dificuldade: Fácil.
Dica do autor:  Relembrando algumas 
doenças imunopreveníveis

Resolução: Só existe vacina para he-
patite A e B, as demais alternativas 
citam doenças imunopreviníveis.
RESPOSTA: C.

07. (CSM – MARINHA – 2016) 
Qual é a via de administração da va-
cina da febre amarela:

 Ⓐ  Intramuscular
 Ⓑ  Intradermica
 Ⓒ   Intratecal
 Ⓓ   Subcutânea
 Ⓔ   Oral

Grau de dificuldade: Fácil.
Dica do autor:  Na última alteração no 
cartão vacinal, a febre amarela foi 
alterada para dose única a partir 
dos 9 meses de vida.

Doenças 
imunopreveníveis

Tétano
Difteria

Sarampo

Febre 
Amarela

Hepatite A

Hepatite BPoliomielite

Rubéola

Caxumba

Varicela

Gripe

Resolução: Via de aplicação: Sub-
cutânea; Local de aplicação: Face 
anterolateral do braço ou lateral 
da coxa.
RESPOSTA: D.

08. (CSM – MARINHA – 2016)
De acordo com o Manual de Nor-
mas e Procedimentos para Vacina-
ção (2014), com relação aos resídu-
os produzidos na sala de vacinas, é 
correto afirmar que:

 Ⓐ A segregação é a união dos re-
síduos infectantes no momento e 
local de sua geração

 Ⓑ O resíduo infectante deve rece-
ber cuidados especiais somente na 
fase da segregação

 Ⓒ A inativação dos resíduos infes-
tantes, ocorre por autoclavagem, 
durante 15 minutos, em tempera-
turas entre 121- 127ºC

 Ⓓ As caixas coletoras de materiais 
perfurocortantes podem ser esva-
ziadas e reaproveitadas

 Ⓔ Os processos de limpeza das 
superfícies em serviços de saúde, 
envolvem a limpeza ascendente e a 
limpeza terminal

Grau de dificuldade: Difícil. 
Dica do autor:  Ler capitulo de resí-
duos resultantes das atividades de 
vacinação no Manual de Normas e 
Procedimentos – Brasil (2014).
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 Ⓐ Ayurveda 
 Ⓑ Medicina Chinesa 
 Ⓒ Prática Integrativa 
 Ⓓ Fitoterapia 
 Ⓔ Terapia Alternativa

Grau de dificuldade: Intermediário. 
Dica do autor:  Importante a leitura do 
novo Glossário Temático: Práticas 

Integrativas e Complementares em 
Saúde - Brasil (2018), veja nas refe-
rências desse capítulo.
Resolução: De acordo com o Glos-
sário Temático: Práticas Integrati-
vas e Complementares em Saúde, 
Brasil (2018)
RESPOSTA: D.

22. (EXÉRCITO – ESFCEX – 2015)
As plantas medicinais e fitoterápi-
cos têm recebido crescente impor-
tância como recurso terapêutico. 
Assinale a alternativa que apresenta 

a legislação vigente que reconhece 
as Terapias Alternativas, a exemplo 
da Fitoterapia, como especialidade 
e/ou qualificação do profissional de 
Enfermagem aprovado em curso 
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• RESUMO PRÁTICO •

1. Programa Nacional de Imunização

No Brasil, desde o século XIX são utilizadas vacinas como medida de preven-
ção e controle de doenças. Porém, em 1973 surgiu o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), regulamentado pela Lei Federal nº 6.259, de 30 de outu-
bro de 1975, e pelo Decreto nº 78.321, de 12 de agosto de 1976, que institui 
o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (BRASIL,2014ª).

Essa foi uma das mais importantes intervenções de saúde pública no Bra-
sil, levando em consideração a redução de doenças desde o período do 
surgimento do programa. Aparece frequentemente em concursos públi-
cos por sua relevância e impacto na saúde. Dessa forma, todos os concur-
seiros devem se manter atualizados no que se refere às vacinas, doses, vias 
de administração e calendário vacinal.
De acordo com Manual de Normas e Procedimentos para vacinação, Bra-
sil (2014ª)

:

" O PNI organiza toda a política nacional de vacinação brasileira e tem 
como missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imu-
nopreveníveis." (BRASIL, o.13, 2014ª)
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5. Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)

De acordo com o art. 2º da PNAB (Brasil, 2017), a atenção básica é o con-
junto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem 
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, re-
dução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvido 
por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizado 
com equipe multiprofissional e dirigido à população em território defini-
do, sobre a qual as equipes assumem responsabilidade sanitária.

Princípios da PNAB:

Atenção Básica / Atenção 
Primária

Comunicação da 
Rede de Atenção 

à Saúde e 
ordenadora das 
ações e serviços 

disponíveis

Principal porta de 
entrada;

Coordenadora do 
Cuidado;
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