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QUESTÃO NÚMERO 60

GABARITO PRELIMINAR: LETRA A

COMENTÁRIO:

A questão solicitou marcar verdadeiro ou falso:

Crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não apresentam cicatriz vacinal não necessitam ser
revacinadas: VERDADEIRO

A comprovação da vacinação com BCG é feita por meio do registro da vacinação no cartão ou caderneta
de vacinação, da identificação da cicatriz vacinal ou da palpação de nódulo no deltoide direito, na
ausência de cicatriz. Em crianças nascidas com peso inferior a 2 Kg, adiar a vacinação até que atinjam
este peso. Na rotina dos serviços, a vacina é disponibilizada para crianças de até 4 (quatro) anos 11
meses e 29 dias, ainda não vacinadas. Crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não
apresentam cicatriz vacinal não necessitam ser revacinadas. Esta vacina é contraindicada para gestantes
e pessoas imunodeprimidas. Em pessoas hospitalizadas com comprometimento do estado geral, a
vacinação deve ser adiada até a resolução do quadro clínico.

Crianças de mais de 1 ano de idade, vacinadas com uma dose, que tiveram contatos prolongados com
portadores de hanseníase devem receber outra dose de BCG: VERDADEIRO

Contatos prolongados de portadores de hanseníase:

vacinação seletiva, nas seguintes situações:

Menores de 1 (um) ano de idade: Não vacinados: administrar 1 (uma) dose de BCG; Comprovadamente
vacinados que apresentem cicatriz vacinal: não administrar outra dose de BCG. Comprovadamente
vacinados que não apresentem cicatriz vacinal: administrar 1 (uma) dose de BCG 6 (seis) meses após a
última dose.



A partir de 1 (um) ano de idade: Sem cicatriz: administrar 1 (uma) dose; Vacinados com 1 (uma) dose:
administrar outra dose de BCG, com intervalo mínimo de 6 (seis) meses após a dose anterior; Vacinados
com 2 (duas) doses: não administrar outra dose de BCG

A partir dos 5 anos de idade, pessoas portadoras de HIV não devem ser vacinadas, mesmo que
assintomáticas e sem sinais de imunodeficiência: VERDADEIRO

Pessoas expostas ao Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV): Criança que chega ao serviço, ainda não
vacinada, poderá receber a vacina BCG se assintomática e sem sinais de imunodepressão. A partir dos 5
(cinco) anos de idade, pessoas portadoras de HIV não devem ser vacinadas, mesmo que assintomáticas e
sem sinais de imunodeficiência.
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