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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 

 
 

QUESTÃO 1___________________________________  __                                                                                       
Assinale a opção que contém os instrumentos de 
planejamento da Regionalização, defendido no pacto 
pela saúde 2006: 
a. O PDR (Plano Diretor de Regionalização), o Plano 
Plurianual e a PPI (Programação Pactuada e Integrada da 
Atenção em Saúde). 
b. O Plano Municipal de Saúde, a PPI (Programação 
Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde) e o PDI 
(Plano Diretor de Investimento). 
c. O Plano municipal de Saúde, o Plano Plurianual e o PDR 
(Plano Diretor de Regionalização). 
d. O PDR (Plano Diretor de Regionalização), o PDI (Plano 
Diretor de Investimento) e a PPI (Programação Pactuada e 
Integrada da Atenção em Saúde). 
 
QUESTÃO 2________________  _____________________ 
Sobre o financiamento do Sistema Único de Saúde, 
especificamente sobre o financiamento com recursos 
federais que é organizado e transferido em blocos de 
recursos, é incorreto afirmar que: 
a. O bloco de financiamento para a Atenção Básica é 
dividido em dois componentes: o Piso da Atenção Básica e 
Piso da Atenção Básica Variável.  O Piso de Atenção Básica 
- PAB consiste em um montante financeiro destinado ao 
custeio de estratégias específicas desenvolvidas no 
âmbito da Atenção Básica em Saúde. O Piso da Atenção 
Básica Variável - PAB Variável consiste em um montante 
de recursos financeiros, que agregam as estratégias 
destinadas ao custeio de ações de atenção básica à saúde.   
b. No bloco de financiamento para a Atenção Básica de 
média e alta complexidade, os recursos correspondentes 
ao financiamento dos procedimentos relativos à média e 
alta complexidade em saúde compõem o Limite 
Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 
Hospitalar do Distrito Federal, dos Estados e dos 
Municípios. 
c. No bloco de financiamento da Vigilância em Saúde, o 
Limite Financeiro da Vigilância em Saúde é composto por 
dois componentes: da Vigilância Epidemiológica e 
Ambiental em Saúde e o componente da Vigilância 
Sanitária em Saúde. 

 
 
 
d. No bloco de financiamento para a Assistência 
Farmacêutica, a Assistência Farmacêutica será financiada 
pelos três gestores do SUS devendo agregar a aquisição 
de medicamentos e insumos e a organização das ações de 
assistência farmacêutica necessárias, de acordo com a 
organização de serviços de saúde. 

 
QUESTÃO 3___________________________________  __ 
Sobre a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar: 
a. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes: descentralização, participação da comunidade 
e atendimento integral, com prioridade para as atividades 
curativas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
b. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que não visem à 
redução do risco da doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
c. Ao sistema único de saúde compete, além de outras 
atribuições, colaborar na proteção do meio ambiente, 
nele compreendido o do trabalho. 
d. As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, não tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

 
QUESTÃO 4__________________________________  ___ 
Não é um princípio do SUS, de acordo com a Lei 
8080/90:  
a. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 
b. A integralidade de assistência. 
c. A divulgação de informações quanto ao potencial dos 
serviços de saúde e sua utilização pelo usuário. 
d. A centralização política  administrativa,  com  direção 
única no Governo Federal. 
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QUESTÃO 5__________________________________ __ _ 
Sobre a Lei 8.142/90, que dispõe sobre a participação da 
comunidade na Gestão do SUS, é verdade afirmar que:  
a. Dispõe apenas sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e dá outras 
providências. 
b. Para receberem os recursos os municípios deverão 
contar com o Fundo de Saúde, o Conselho de Saúde, o 
Plano de Saúde, os Relatórios de Gestão, a contrapartida 
de recursos para a saúde no orçamento e a implantação 
prevista da Comissão do PCCS. 
c. A Conferência de Saúde e os Conselhos de Saúde não 
são instâncias colegiadas. 
d. O Conselho de Saúde atua na avaliação da situação de 
saúde e propõe as diretrizes para a formulação da política 
de saúde nos níveis correspondentes. 

 
QUESTÃO 6____________________________________  _ 
Sobre a Norma Operacional da Assistência à Saúde – 
NOAS-SUS 01/2002, não é verdade afirmar que: 
a. Amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção 
Básica;  
b. Estabelece o processo de regionalização como 
estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de 
busca de maior equidade. 
c. Cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade 
de gestão do Sistema Único de Saúde. 
d. É aprovada pela Lei nº 373, de 27 de fevereiro de 2002. 
 
QUESTÃO 7____________________________________  _ 
Em relação à participação complementar do setor 
privado, avalie os itens abaixo. 
I.Na organização dos serviços de saúde, a preferência 
deve ser dada aos serviços públicos já existentes, além de 
serem consideradas as possibilidades de sua ampliação. 
II.Na necessidade de participação do setor privado, as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão 
preferência para participar do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
III.Atualmente é vetada a atuação do setor privado na 
prestação de serviços de saúde pelo SUS. 
IV.Quando as suas disponibilidades forem insuficientes 
para garantir a cobertura assistencial à população de uma 
determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços 
ofertados pela iniciativa privada. 
 

 
Marque o item correto. 
a. Apenas o item I está correto 
b. Apenas o item III está correto 
c. Apenas os itens I e II estão corretos 
d. Apenas os itens I, II e IV estão corretos       
 
QUESTÃO 8___________________________________  __ 
São características da Atenção Básica, EXCETO: 
a. Acesso fácil, garantindo ser o primeiro recurso de saúde 
identificado pela população. 
b. Prestar serviço de saúde ao usuário ao longo do tempo. 
c. Garantir encaminhamento aos cuidados secundários e 
terciários quando necessário. 
d. Garantir atendimento em equipe multidisciplinar sem 
área definida.   

 
QUESTÃO 9____________________________________  _ 
Para possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços 
de saúde de qualidade e resolutivos, a Unidade Básica de 
Saúde deve implantar o acolhimento. Em relação ao 
acolhimento avalie os itens abaixo. 
I.Acolhimento é uma ferramenta que tem como finalidade 
receber e ouvir todas as pessoas que procuram os 
serviços de saúde. 
II.Sua função é garantir atendimento médico a todos os 
usuários. 
III.É uma ferramenta a ser utilizada apenas pelos 
profissionais de nível superior da UBS. 
Marque o item correto. 
a. Apenas o item I está correto 
b. Apenas o item II está correto 
c. Apenas o item III está correto 
d. Os itens I, II e III estão corretos 

 
QUESTÃO 10___________________________________  _ 
Sobre o princípio da Regionalização avalie os itens 
abaixo e marque o item ERRADO? 
a. Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e 
serviços de saúde. 
b. Como os serviços de saúde passam a ser regionalizados, 
reduz a equidade. 
c. Garantir a integralidade na atenção à saúde por meio 
da organização de redes de atenção à saúde integradas. 
d. Potencializar o processo de descentralização. 
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QUESTÃO 11___________________________________  _ 
Hoje, a participação comunitária em saúde é 
principalmente um canal importante de relação entre o 
Estado, os trabalhadores e a sociedade na definição e no 
alcance de objetivos setoriais de saúde. Em relação à 
participação social avalie os itens abaixo. 
I.A Lei n. 8.080/90 dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. 
II.O Conselho de Saúde é composto por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários. 
III.A Conferência Nacional de Saúde deve ocorrer a cada 
dois anos ou de forma extraordinária quando convocado 
pelo Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde. 
IV.As Conferências de Saúde têm como atribuição legal 
propor diretrizes para a formulação de políticas de saúde, 
a partir da análise da situação de saúde. 
Marque o item correto. 
a. Apenas I e II estão corretos 
b. Apenas II e IV estão corretos 
c. Apenas I, II e III estão corretos 
d. Apenas I, III e IV estão corretos 

 
QUESTÃO 12___________________________________  _ 
Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização 
(PNH) busca colocar em prática os princípios do SUS no 
cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças 
nos modos de gerir e cuidar. Ela traz como princípio a 
autonomia e protagonismo dos sujeitos. De acordo com 
esse principio, dentre os itens abaixo marque o que 
melhor o define. 
a. Os usuários não são só pacientes, os trabalhadores não 
só cumprem ordens: as mudanças acontecem com o 
reconhecimento do papel de cada um. Um SUS 
humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã 
de direitos, valoriza e incentiva sua atuação na produção 
de saúde. Defende a ampliação da vontade das pessoas 
envolvidas, que compartilham responsabilidades. 
b. Reconhecer o que o outro traz como legítima e singular 
necessidade de saúde, tem como objetivo a construção 
de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as 
equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua 
rede. 
c. Reconhecer que as diferentes especialidades e práticas 
de saúde podem conversar com a experiência daquele  

que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir 
saúde de forma mais corresponsável. 
d. Criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, 
que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no 
processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre 
as pessoas. 
 
QUESTÃO 13___________________________________  _ 
São características do processo de trabalho das equipes 
de Atenção Básica, EXCETO: 
a. Atuar sem área definida para aumentar o acesso 
universal da população ao sistema de saúde. 
b. Realização de primeiro atendimento às urgências 
médicas e odontológicas. 
c. Desenvolvimento de ações educativas que possam 
interferir no processo de saúde-doença da população. 
d. Desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos 
de risco e fatores de risco com a finalidade de prevenir o 
aparecimento ou a manutenção de doenças e danos 
evitáveis. 
 
QUESTÃO 14__________________________________    _   
O senhor Antônio tomou conhecimento das leis que 
regem a atenção à saúde no Brasil. Aprendeu que, 
segundo a Lei 8080/90 que criou o Sistema Único de 
Saúde baseado na nova Constituição de 1988, há vários 
dispositivos que regulamentam a saúde. Das alternativas 
abaixo, a que apresenta uma exceção é: 
a. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família 
e da sociedade como um todo. 
b. O Estado deve assegurar acesso universal e igualitário 
às ações e aos serviços de saúde para sua promoção, 
proteção e recuperação. 
c. A iniciativa privada poderá, em caráter prioritário, 
participar do Sistema Único de Saúde (SUS). 
d. A saúde é um direito fundamental do ser humano. 
 
QUESTÃO 15___________________________________  _ 
No Brasil, as ações e serviços públicos de saúde 
constituem uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único que tem como meta: 
a. O atendimento exclusivamente preventivo. 
b. Apenas ações de promoção da saúde. 
c. Apenas ações de prevenção secundária. 
d. O  atendimento  integral,  com  prioridade   para   as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

QUESTÃO 16___________________________________  _ 
Sobre os eventos adversos pós-vacinais não é correto 

afirmar: 

a. O Programa Nacional de Imunizações tem realizado um 

trabalho intenso no sentido de investigar e elucidar todos 

os casos, oferecendo esclarecimentos à população e 

mantendo a credibilidade do programa. 

b. O Sistema Nacional de Vigilância dos Eventos Adversos 

Pós-Vacinação foi implementado unificando as condutas e 

procedimentos no País. 

c. Os   Centros   de  Referência   para   Imunobiológicos 

Especiais (Crie), implantados desde 1993 apenas nos 

estados onde existem mais casos de eventos adversos 

pós-vacinais, vieram contribuir para o fortalecimento do 

sistema, oferecendo um suporte para o acompanhamento 

dos casos mais graves e disponibilizando produtos 

especiais para os que são impedidos de dar continuidade 

em esquemas já iniciados com as vacinas de rotina. 

d. Nenhuma  vacina  está  livre  totalmente  de  provocar 

eventos adversos, porém os riscos de complicações 

graves causadas pelas vacinas do calendário de 

imunizações são muito menores do que os das doenças 

contra as quais elas protegem. 

 

QUESTÃO 17___________________________________  _ 
As complicações da Dengue é todo caso que não se 
enquadra nos critérios de Febre Hemorrágica de Dengue 
e quando a classificação de Dengue Clássica é 
insatisfatória, dado o potencial de risco. Nessa situação, 
a presença de um dos itens a seguir caracteriza o 
quadro, exceto: 
a. Alterações neurológicas. 
b. Plaquetopenia igual ou inferior a 30.000/mm3. 
c. Disfunção cardio-respiratória.  
d. Leucometria global igual ou inferior a 1.000/mm3. 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 18____________________________________ 
Assinale a opção verdadeira sobre a Hanseníase:  
a. O planejamento das atividades de controle da 
hanseníase é um instrumento de sistematização de nível  
operativo que perpassa todas as ações que vão do 
diagnóstico situacional, estratégia de intervenção, 
monitorização e avaliação dos resultados alcançados. 
b. As reações hansênicas, reações do sistema imunológico 
do doente ao Mycobacterium leprae, acometem apenas 
os casos multibacilares. 
c. As reações hansênicas podem ser de dois tipos, reação 
tipo 1 e reação tipo 2. A reação tipo 1 se caracteriza por 
apresentar nódulos vermelhos e dolorosos, febre, dores 
articulares, dor e espessamento nos nervos e mal-estar 
generalizado. 
d. As reações  hansênicas  tipo  2  se  caracteriza  por 
apresentar lesões dermatológicas (manchas ou placas), 
infiltração, alterações de cor e edema nas lesões antigas, 
bem como dor ou espessamento dos nervos (neurites). 

 
QUESTÃO 19____________________________________ 
Sobre o período puerperal, é incorreto afirmar: 
a. Avaliar o estado de saúde da mulher e do recém-
nascido, orientar os cuidados básicos com o recém-
nascido e identificar situações de risco ou intercorrências 
são alguns dos objetivos da atenção ao puerpério. 
b. Na primeira semana após o parto, as ações a serem 
desenvolvidas pela Equipe de Saúde da Família devem ser 
direcionadas para a mulher e para a criança. 
c. Os critérios associados para identificar o RN de risco ao 
nascer são: baixo peso ao nascer (menor que 2.500 g), 
recém-nascidos que tenham ficado internados por 
intercorrências após o nascimento, história de morte de 
criança < 5 anos na família e RN de mãe HIV positivo. 
d. A atenção à mulher e ao recém-nascido (RN) no pós-
parto imediato e nas primeiras semanas após o parto é 
fundamental para a saúde materna e neonatal. 
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QUESTÃO 20__________________________________  __ 
Uma criança de quatro anos e seis meses chega a uma 
Unidade de Saúde da Família para se vacinar. Ela deve 
ser vacinada com os seguintes imunobiológicos: 
a. Reforço da Vacina oral contra pólio e reforço da tríplice 
viral. 
b. Segundo reforço da Tríplice bacteriana e reforço da 
tríplice viral. 
c. Reforço da vacina oral contra pólio e primeiro reforço 
da Tríplice bacteriana. 
d. Apenas segundo reforço da Tríplice bacteriana. 

 
QUESTÃO 21___________________________________  _     
De acordo com as recomendações do Ministério da 
Saúde, não se pode afirmar sobre a assistência de 
Enfermagem a um paciente com suspeita de dengue: 
a. A dengue representa uma das grandes preocupações 
do Ministério da Saúde, devido à quantidade de casos 
notificados todos os anos. 
b. Cabe ao profissional de enfermagem coletar e registrar 
dados da forma mais detalhada possível no prontuário do 
paciente, dados esses necessários para o planejamento e 
a execução dos serviços de assistência de enfermagem. 
c. Faz parte do roteiro de atendimento de enfermagem, 
especificamente no Histórico de enfermagem, a 
realização da notificação e investigação do caso suspeito 
de dengue. 
d. A prova do laço deverá ser realizada apenas nos casos 
confirmados de dengue. 
 
QUESTÃO 22__________________________________  __ 
Sobre as Doenças transmissíveis não é correto afirmar: 
a. A situação epidemiológica das doenças transmissíveis 
tem apresentado mudanças significativas. Doenças 
consideradas antigas ressurgiram e endemias importantes 
persistem, fazendo com que esse grupo de doenças 
continue representando um importante problema de 
saúde pública. 
b. No final do Século XX houve declínio nas taxas de 
mortalidade devido às doenças infecciosas e parasitárias 
e, em especial, às doenças transmissíveis, para as quais se 
dispõe de medidas de prevenção e controle. 
c. Ao contrário do que aconteceu com a mortalidade por 
esse grupo de causas, a morbidade por esse mesmo grupo 
de causas vem aumentando gradativamente. 
 

 
d. A situação das doenças transmissíveis no Brasil, do 
início dos anos 80 até o presente momento, corresponde 
a um quadro complexo que pode ser resumido em: 
doenças transmissíveis com tendência declinante, 
doenças transmissíveis com quadro de persistência e 
doenças transmissíveis emergentes e reermegentes. 

 
QUESTÃO 23___________________________________  _ 
A Tuberculose é um problema de saúde prioritário no 
Brasil. Sobre essa patologia não é correto afirmar:  
a. A prevalência  é  maior em  áreas  de  grande 
concentração populacional e precárias condições 
socioeconômicas e sanitárias. 
b. Recomenda-se o adiantamento da aplicação da vacina 
BCG, que confere poder  protetor às formas graves de 
tuberculose, em recém-nascidos com peso inferior a 
2.500g. 
c. É  uma  doença  de  notificação  compulsória  e 
investigação obrigatória. 
d. A principal estratégia  do  modelo  de  atenção  ao 
paciente com Tuberculose é o TDO, Tratamento 
Diretamente Observado, e é essencial para se promover o 
real e efetivo controle da Tuberculose. 

 
QUESTÃO 24________________________________  ____ 
A pressão arterial para maiores de 18 anos, de acordo 
com a IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, é 
considerada limítrofe quando os resultados da aferição 
forem, para as pressões sistólicas e diastólicas, 
respectivamente: 
a.  120-129 e 90-90 
b. 130-139 e 85-89 
c. <120 e <80 
d. <130 e >85 

 
QUESTÃO 25___________________________________  _ 
Relacionado ao Código de Ética do Profissional de 
Enfermagem julgue os itens que se seguem e marque 
“V” para afirmativa(s) verdadeira(s) e “F” para falsa(s). 
( )O profissional de enfermagem deve exercer sua 
profissão com autonomia, respeitando os limites 
estabelecidos pelos preceitos legais da enfermagem. 
(  )O profissional de enfermagem deve-se responsabilizar 
por falta cometida em atividades de sua profissão, 
independentemente de ter sido praticada 
individualmente ou em equipe. 
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(  )É de competência do Conselho Federal de Enfermagem 
a decisão relativa à pena de cassação do direito ao 
exercício profissional. 
A sequência correta é: 
a. F , F , F 
b. F , F , V 
c. F,  V,  F 
d. V, V, V 
 
QUESTÃO 26_________________________________  ___ 
Em relação à esterilização: 
I – O vapor saturado é um bom condutor térmico e eficaz 
contra qualquer resistência de camada protetora do 
microrganismo porém, oleosidades podem proteger o 
microrganismo do vapor, prejudicando a esterilização. 
II – A esterilização na autoclave se dá através da 
coagulação protoplasmática das proteínas das bactérias, 
pela ação da umidade/calor/pressão. 
III – O indicador biológico para vapor é o Bacilus 
stearothermophilus ou Bacilus clostridium tetani, usado 
semanalmente ou quando necessário. 
IV – O controle do processo de esterilização pode ser: 
mecânico, biológico e químico. 
a. Somente as alternativas I, II e IV estão corretas 
b. Somente as alternativas I, II e III estão corretas 
c. Somente as alternativas I e II estão corretas 
d. Somente as alternativas II, III e IV estão corretas 

                                                                                                      
QUESTÃO 27___________________________________  _ 
São fatores de risco mais importantes para o 
desenvolvimento do câncer do colo do útero, exceto: 
a. Infecção pelo Papiloma Vírus Humano – HPV – sendo 
esse o principal fator de risco. 
b. Início precoce da atividade sexual. 
c. Multiplicidade de parceiros sexuais. 
d. Boa condição socioeconômica.  

 
QUESTÃO 28___________________________________  _ 
Na Atenção à Hipertensão e ao Diabetes, o enfermeiro 
tem como um dos objetivos a redução das complicações 
do diabetes. É considerada uma complicação tardia que 
ocorre durante o curso da doença: 
a. Hipoglicemia 
b. Cetoacidose diabética 
c. Coma hiperosmolar 
d. Nefropatia 

 
QUESTÃO 29___________________________________  _ 

Sobre as hepatites virais, suas formas de transmissão e 
manifestações clínicas, analise as afirmativas abaixo. 
I. A hepatite C é transmitida principalmente através de 
agulhas compartilhadas por usuários de drogas injetáveis, 
transfusões sanguíneas e agulhas de tatuagem. 
II. A hepatite A é transmitida pela ingestão de alimentos, 
leite ou água contaminados e por via parenteral e o 
tratamento é feito com Interferon alfa- 2b. 
III. A hepatite tipo B é transmitida por contato com 
sangue, secreções e fezes humanas  contaminadas, sendo 
que os sinais e sintomas aparecem, geralmente, logo nos 
primeiros dias após a contaminação pelo vírus. Além dos 
sinais e sintomas comuns às hepatites, é comum ocorrer 
mialgia e artralgia. 
IV. A hepatite viral é caracterizada por destruição dos 
hepatócitos, necrose e autólise, provocando anorexia, 
icterícia e hepatomegalia. 
V. São manifestações frequentes nas hepatites virais: mal-
estar, fadiga, urina de coloração escura, fezes claras, 
febre, icterícia, náuseas e perda do apetite. 
Assinale a alternativa correta. 
a. Somente as afirmativas IV e V estão corretas 
b. Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas  
c. Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas 
d. Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas 
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QUESTÃO 30___________________________________  _                                                                        
Muitos dos eventos adversos pós-vacinais são 
meramente associações temporais, não se devendo à 
aplicação das vacinas. Assim, quando eles ocorrem , há 
necessidade de cuidadosa investigação, visando ao 
diagnóstico diferencial e ao possível tratamento. Sobre 
esses eventos não é correto afirmar: 
a.  Entre   os   eventos   esperados,   podemos  ter eventos 
relativamente triviais, como febre, dor e edema local, ou 
eventos mais graves, como convulsões febris, episódio 
hipotônico-hiporresponsivo, choque anafilático, entre 
outros. 
b. São eventos inesperados também aqueles decorrentes 
de problemas ligados à qualidade do produto como, por 
exemplo, contaminação de lotes provocando abscessos 
locais, ou teor indevido de endotoxina em certas vacinas, 
levando a reações febris e sintomatologia semelhante à 
sepses. 
c. As vacinas não-vivas podem ser imunógenos potentes 
mas a repetição exagerada do número de doses pode 
provocar eventos adversos ligados à hiperimunidade. 
d. As vacinas  virais  vivas  apresentam  imunogenicidade 
ótima, pois em geral provocam imunidade duradoura, 
talvez por toda a vida, com uma única dose. Por isso, têm 
o potencial de causar eventos adversos leves quando são 
dadas a pessoas com deficiência imunológica grave. 
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