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44. Com o objetivo de promover a vacinação da população brasileira e assim diminuir, ou até mesmo
erradicar, várias doenças no território nacional, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância
em Saúde, mantém o Programa Nacional de Imunizações (PNI). A partir de 2004, o Ministério da Saúde
passou a adotar três calendários obrigatórios de vacinação em todo o território nacional, um dos quais é o
Calendário Básico de Vacinação da Criança. São exemplos de algumas vacinas, obrigatórias no primeiro ano
de vida, que fazem parte deste calendário:
(A) BCG, via intradérmica, dose única; Poliomielite via intramuscular (VIP), 2 doses e via oral (VOP), 1 dose;
Hepatite B, via intramuscular, 3 doses; Tetravalente, via intramuscular, 3 doses; Tríplice viral, via
subcutânea, 1 dose.
(B) BCG, via intradérmica, dose única; Poliomielite via intramuscular (VIP), 2 doses e via oral (VOP), 1 dose;
Hepatite B, via intramuscular, 3 doses; Tetravalente, via intramuscular, 3 doses; Tríplice viral, via
subcutânea, 2 doses.
(C) BCG, via subcutânea, dose única; Poliomielite via intramuscular (VIP), 1 dose e via oral (VOP), 2 doses;
Hepatite B, via subcutânea, 3 doses; Tetravalente, via intramuscular, 4 doses; Tríplice viral, via
subcutânea, 1 dose.
(D) BCG, via intradérmica, 1 dose; Poliomielite via intramuscular (VIP), 3 doses; Hepatite B, via
intramuscular, 2 doses; Tetravalente, via intramuscular, 3 doses; Tríplice viral, via intramuscular, 1 dose.

A candidata, em seu pedido de recurso ao gabarito da questão 44, alega que a resposta B não está correta
porque seriam quatro e não três doses da vacina da Hepatite B. No entanto, as argumentações apresentadas
pela candidata não são pertinentes, por considerarmos que:
1. O enunciado da questão é claro quando solicita que o candidato assinale a alternativa que apresenta
EXEMPLOS DE ALGUMAS VACINAS E NÃO TODAS: “São exemplos de algumas vacinas,
obrigatórias no primeiro ano de vida, que fazem parte deste calendário:” O enunciado não se refere a
todas as vacinas obrigatórias no primeiro ano de vida, até porque em nenhuma das alternativas
aparecem as vacinas Pneumocócica 10V, Rotavírus, Meningocócica C e Febre Amarela, dentre
outras, por exemplo.
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2. TODAS as demais alternativas, (A), (C) e (D), possuem algum tipo de erro, algumas têm até mais de
um erro, que as tornam INCORRETAS:
(A) BCG, via intradérmica, dose única; Poliomielite via intramuscular (VIP), 2 doses e via oral (VOP), 1 dose;
Hepatite B, via intramuscular, 3 doses; Tetravalente, via intramuscular, 3 doses; Tríplice viral, via
subcutânea, 2 doses. (O NÚMERO DE DOSES DA TRÍPLICE VIRAL ESTÁ INCORRETO).
(C) BCG, via subcutânea, dose única; Poliomielite via intramuscular (VIP), 1 dose e via oral (VOP), 2 doses;
Hepatite B, via subcutânea, 3 doses; Tetravalente, via intramuscular, 4 doses; Tríplice viral, via
subcutânea, 1 dose. (A VIA DA BCG ESTÁ INCORRETA DA SUBCUTÂNEA ESTÁ INCORRETA).
(D) BCG, via intradérmica, 1 dose; Poliomielite via intramuscular (VIP), 3 doses; Hepatite B, via
intramuscular, 2 doses; Tetravalente, via intramuscular, 3 doses; Tríplice viral, via intramuscular, 1 dose.
(O NÚMERO DE DOSES DA VIP E A VIA DA TRÍPLICE VIRAL ESTÃO INCORRETOS).
Desta forma, a única alternativa que atende ao que está solicitado no enunciado da questão, é a letra B, pois
todas as demais possuem erros na associação entre a vacina e a sua via de administração e/ou o seu
número de doses.
3. A Bibliografia Oficial do Processo Seletivo é o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação
de 2014 e não está contraditório ao Calendário Básico de vacinação de 2018. Ambos estão vigentes
e são válidos em todo o Território Nacional. (Ver o quadro na página 169 do Manual, do qual se tem
uma parte da figura logo abaixo.) Outrossim, a Bibliografia Oficial do Processo Seletivo é soberana
neste caso e é ela que respalda, norteia e rege a elaboração e a correção desta questão e de toda a
prova.
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4. As TRÊS DOSES são consideradas em separado da dose dada ao nascer, conforme se observa no
trecho abaixo, que consta na página 74 do referido Manual (Bibliografia Oficial do Processo Seletivo),
a respeito da Vacina contra Hepatite B:
“3.2.5 Esquema, dose e volume
O esquema de administração corresponde, de maneira geral, a três doses, com intervalo de 30 dias entre
a primeira e a segunda doses e de seis meses entre a primeira e a terceira doses (0, 1 e 6).
Recém-nascidos devem receber a primeira dose (vacina monovalente) nas primeiras 24 horas de vida,
preferencialmente nas primeiras 12 horas, ainda na maternidade ou na primeira visita ao serviço de
saúde, até 30 dias de vida. A continuidade do esquema vacinal será com a vacina adsorvida difteria,
tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae b (conjugada) – penta e, nesta
situação, o esquema corresponderá a quatro doses, para as crianças que iniciam esquema vacinal a
partir de 1 mês de idade até 4 anos, 11 meses e 29 dias.
Para usuários com 5 anos e mais sem comprovação vacinal, administre três doses da vacina hepatite
B, conforme intervalos estabelecidos. Em caso de esquema vacinal incompleto, não reinicie o esquema,
apenas o complete de acordo com a situação encontrada.”

Ou seja, ao se desconsiderar a dose da vacina de Hepatite B ao nascer, o esquema a ser adotado para a
criança é o de TRÊS DOSES, que se apresenta de forma associada em uma única vacina, denominada
Pentavalente.
5. Finalmente, no pedido de recurso da candidata, no final do argumento apresentado, ela afirma que a
pentavalente é dada aos 2, 3 e 4 meses, o que está incorreto, pois as doses devem ser administradas
aos 2, 4 e 6 meses de vida. Ela não soube nem mesmo elaborar de forma adequada ou correta seu
argumento de defesa de pedido do recurso da referida questão.
Conforme visto nos considerandos acima, a ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA encontrada na questão nº 44
é a LETRA B, sendo esta, portanto, a que corresponde ao GABARITO CORRETO para a referida questão.
Assim sendo, refutam-se e contestam-se os argumentos apresentados pela candidata em seu pedido de
recurso.
Diante do exposto, sou de parecer DESFAVORÁVEL ao pedido de recurso e pelo INDEFERIMENTO da
mudança do gabarito, devendo o mesmo permanecer a LETRA B.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2018.
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