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LEGISLAÇÃO DO SUS

01. O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de
Vigilância em Saúde, publicou em 2006 a Política
Nacional de Promoção da Saúde. São ações
prioritárias dessa Política:

A) incentivo à amamentação, campanha de preven-
ção as DST/aids, prevenção e controle do taba-
gismo

B) alimentação saudável, redução da morbimortali-
dade por acidentes de trânsito

C) redução da morbimortalidade em decorrência do
uso abusivo de álcool e outras drogas, estímulo
a atividade física e redução de gravidez na ado-
lescência

D) promoção do desenvolvimento sustentável, con-
trole da obesidade infanto-juvenil, redução da
mortalidade infantil

02. O financiamento das ações básicas de saúde se dá
pelo Piso de Atenção Básica (PAB), composto por
uma parte fixa e outra variável. Os investimentos
aplicados por meio do PAB variável têm por objetivo:

A) estimular a implantação de estratégias nacio-
nais de reorganização do modelo de atenção à
saúde

B) ampliar o montante de recursos destinados à
qualificação da média e da alta complexidade

C) financiar ações de saúde em municípios de pe-
queno porte

D) assegurar a autonomia dos municípios na sua
utilização

03. A estratégia de Saúde da Família tem como objetivo
central a reorientação da atenção básica no âmbito
do Sistema Único de Saúde. São princípios dessa
estratégia:

A) ter caráter complementar em relação à atenção
básica, realizar cadastramento das famílias e
atuar de forma intersetorial

B) desenvolver atividades com base no diagnóstico
situacional, ter como foco o indivíduo e buscar
parcerias para as ações de saúde

C) dirigir as ações aos problemas de saúde de ma-
neira pactuada com a comunidade, priorizar as
ações recuperadoras e manter postura pró-ativa
frente aos problemas de saúde-doença da popu-
lação

D) atuar no território, ofertar cuidado longitudinal e
ser um espaço de construção da cidadania

Sobre as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saú-
de, publicadas pelo Ministério da Saúde no ano de
2006, responda às questões de números 4 a 7

04. É uma diretriz e uma ação do Pacto em Defesa do
SUS, respectivamente:

A) expressar os compromissos entre gestores do
SUS com a consolidação da Reforma Sanitária
Brasileira; implantar serviços de atenção domi-
ciliar

B) desenvolver e articular ações que visem assegu-
rar o SUS como política pública; publicação da
Carta dos Direitos dos Usuários do SUS

C) garantir financiamento de acordo com as neces-
sidades do SUS; apoiar o desenvolvimento de
estudos e pesquisas

D) articular e apoiar a mobilização social pela pro-
moção da cidadania; reorganizar o processo de
acolhimento nas unidades de saúde

05. “O Pacto pela Vida é o compromisso entre gestores
do SUS em torno de prioridades que apresentam
impacto sobre a situação de saúde da população
brasileira.” São prioridades pactuadas:

A) saúde bucal; controle do câncer do colo de úte-
ro e da mama; fortalecimento da atenção básica

B) redução da mortalidade infantil e materna; con-
trole da dengue, tuberculose e malária; controle
de hipertensão e diabetes

C) promoção da saúde; fortalecimento da capaci-
dade de resposta às doenças emergentes e
endemias; saúde do idoso

D) aumento da produção de imunobiológicos; redu-
ção da transmissão vertical do HIV; atenção às
doenças negligenciáveis

06. É diretriz para o trabalho da Educação na Saúde:

A) ampliar a compreensão dos conceitos de forma-
ção e educação permanente para adequá-los às
distintas lógicas e especificidades

B) capacitar recursos humanos do SUS para a di-
fusão de informações sobre  prevenção de doen-
ças e auto-cuidado

C) considerar a Educação Continuada como a es-
tratégia de formação e de desenvolvimento de
trabalhadores para o setor

D) centrar o planejamento e o acompanhamento
das atividades educativas em saúde com vistas
à aquisição de conhecimentos  e mudança de
hábitos
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07. Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, pos-
sibilitando ganho em escala nas ações e serviços
de saúde oferecidos para um determinado território,
é objetivo da:

A) descentralização

B) universalização

C) regionalização

D) hierarquização

08. De acordo com a Lei 8.142/90, o segmento que tem
representação paritária em relação ao conjunto dos
demais segmentos participantes dos Conselhos e
das Conferências de Saúde é o dos:

A) profissionais de saúde

B) usuários

C) representantes do governo

D) prestadores de serviço

09. O significado da expressão “concepção ampliada
de saúde”, que marca conceitualmente a Política
Nacional de Promoção de Saúde, é o de que:

A) a saúde e o adoecimento refletem as escolhas
individuais, mais que o acesso aos cuidados e
as tecnologias médicas

B) a saúde e a doença são um binômio inseparável,
determinando necessidades curativas

C) a saúde envolve tanto aspectos físicos como os
processos mentais, singulares em cada sujeito

D) o processo saúde-doença não é somente resul-
tante da vontade dos sujeitos e/ou comunida-
des, mas expressa o contexto da própria vida

10. De acordo com a Lei 8.080/90, pode-se afirmar que
é competência da direção nacional do SUS:

A) executar serviços de vigilância epidemiológica e
sanitária

B) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações
e os serviços de saúde e gerir e executar os
serviços públicos de saúde

C) participar na formulação e na implementação de
políticas relativas às condições e aos ambien-
tes de trabalho

D) acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de
morbidade e mortalidade no âmbito da unidade
federada

ESPECÍFICO DO CARGO

11. A aplicação de injeção intramuscular com técnica
em Z é usada para aplicação de drogas irritantes
para a pele e tecido subcutâneo. É fundamental para
sua correta execução que a pele local seja:

A) massageada antes e após aplicação
B) pinçada para sua elevação antes da aplicação
C) retraída para longe do local da aplicação
D) anestesiada para alívio da dor

12. Foi prescrito a um paciente com asma a dose de
40 mg de Metilprednisolona. Tendo frascos de
500mg e 125mg e ampolas de água destiladas de
5 ml, devo aspirar respectivamente de cada frasco
após diluição:

A) 0,4 e 1,6
B) 0,6 e 1,4
C) 0,7 e 1,5
D) 1,0 e 0,8

13. Um paciente internado há dois dias com diagnósti-
co de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com boa evo-
lução, começou a apresentar no terceiro dia de in-
ternação um quadro de taquicardia, dispnéia, hipo-
tensão, oligúria, uréia e creatinina aumentadas. O
eletrocardiograma evidenciou ritmo sinusal. Nesse
quadro, a complicação mais provável é:

A) pericardite
B) arritmia
C) hemorragia
D) insuficiência ventricular esquerda

14. A Hemoptise é um sangramento pulmonar grave que
por vezes pode levar ao óbito. Uma forma de confir-
mar a sua origem é observar se o sangramento apre-
senta a seguinte característica:

A) ter pH ácido
B) apresentar cor amarronzada
C) ser sempre espumoso
D) fluir lentamente

15. O nódulo mamário é um sinal ginecológico relativa-
mente comum. Na grande maioria das vezes tem
como causa a doença benigna. Ao examinar as
mamas de uma cliente o enfermeiro deve estar atento
especialmente ao quadrante onde é mais comum a
ocorrência de doença maligna. Esse quadrante é o:

A) superior interno
B) superior externo
C) inferior interno
D) inferior externo
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16. O Derrame Pleural é uma manifestação clínica que
por vezes pode se repetir e tem etiologia variada.
Um método para evitar recorrências chama-se
Pleurodese, que consiste em:

A) drenagem pleural a céu aberto com lobectomia
da área afetada

B) pneumectomia da região afetada sem coloca-
ção de dreno de tórax

C) drenagem pleural por punção com agulha e co-
locação de dreno

D) introdução de substância química esclerosante
nos folhetos pleurais

17. Submetido a uma cirurgia cardíaca A.R.S., de 22 anos,
começou a apresentar no pós-operatório imediato
taquicardia, hipotensão severa, oligúria e insuficiên-
cia respiratória grave. Foram prescritas três categori-
as de drogas vasoativas. Dentre as citadas abaixo, a
que NÃO se inclui nessa classificação é:

A) aminofilina
B) noradrenalina
C) dopamina
D) adrenalina

18. Há várias manifestações clínicas da Hemorragia Di-
gestiva. Uma delas é Hematoquezia, que significa:

A) sangramento abundante
B) sangramento do esôfago
C) vômito com sangue
D) passagem de sangue vivo pelo reto

19. A cetoacidose diabética (CAD) e a Síndrome
Hiperosmolar não Cetótica (SHNC) são complica-
ções da Diabetes mellitus iniciadas por deficiência
de insulina e hiperglicemia. A intervenção prioritária
nesses quadros é a:

A) terapia com insulina
B) hidratação
C) reposição hormonal
D) tratar a causa

20. No paciente com diagnóstico de câncer, antes do
inicio do tratamento é realizado o estagiamento do
tumor. Ele determina o seu tamanho e se há
metástase. Inúmeros sistemas são utilizados, sen-
do o TNM o mais freqüente. Nesse sistema a letra N
refere-se à:

A) existência de metástase
B) extensão do tumor primário
C) comprometimento de linfonodos
D) presença de marcadores tumorais

21. Uma paciente será submetida à cirurgia de
nefrectomia direita. Na mesa cirúrgica o enfermeiro
e sua equipe deverão colocá-la na posição de:
A) Trendelenburg
B) sims ou lateral
C) decúbito ventral
D) litotomia

22. Um paciente de 42 anos foi submetido a uma
hepatectomia. No quarto dia de pós-operatório cur-
sa com freqüência cardíaca aumentada, lábios e
conjuntivas pálidos, a temperatura cai, a pele é fria
e úmida. No local da incisão cirúrgica borbulhas de
sangue de cor escura são expelidas rapidamente.
Esses sintomas demonstram que o tipo de vaso
acometido é:
A) venoso
B) capilar
C) arterial
D) linfático

23. Uma das formas de avaliar pacientes com risco de
desenvolver embolia pulmonar é pesquisando o si-
nal Positivo de Homans. A presença desse sinal pode
indicar:
A) hipertensão pulmonar
B) cor pulmonale
C) trombose venosa profunda
D) empiema

24. RNA é uma pré-escolar negra e seu desenvolvimen-
to não é compatível para a idade. Peso e altura es-
tão abaixo do esperado. Recentemente teve episó-
dios recorrentes de febre, vômitos e dor nas articu-
lações. Há cerca de uma semana apresentou qua-
dro grave de gastrenterite. Baseado nestes fatos foi
solicitado um exame de sangue específico, que evi-
denciou predominância de Hemoglobina S sobre
hemoglobina A. O quadro sugere:
A) anemia ferropriva
B) anemia aplásica
C) anemia megaloblástica
D) anemia falciforme

25. Na hemorragia, uma terapia volêmica agressiva é
por vezes a mais prudente do que aguardar que o
paciente se enquadre em uma classificação especí-
fica. Nesse quadro usa-se soluções eletrolíticas
isotônicas (Soro Fisiológico, Ringer Lactato). Na
prática, um dos parâmetros utilizados para
monitoramento da reposição hídrica é:
A) débito urinário
B) débito cardíaco
C) nível de consciência
D) permeabilidade de vias aéreas superiores
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26. A Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986, regulamenta
o exercício da Enfermagem. Em seu artigo 11 apre-
senta as atividades do enfermeiro, cabendo a este
profissional, privativamente e como integrante da equi-
pe de saúde, respectivamente:
A) execução do parto sem distócia e consulta de

enfermagem
B) consultoria, auditoria e emissão de parecer so-

bre matéria de enfermagem e prescrição de
medicamentos previamente estabelecidos em
programas de saúde pública e em rotina aprova-
da pela instituição de saúde

C) cuidados de enfermagem de maior complexida-
de e administração de serviços em unidades de
saúde

D) consulta de enfermagem e responsabilidade
frente à falta cometida em suas atividades pro-
fissionais, independente de ter sido causada
individualmente ou por outros profissionais sob
sua supervisão

De acordo com os preceitos do sistema Único de
Saúde a Atenção Básica aponta para a reorientação
do modelo de Atenção à Saúde através da Estratégia
de Saúde da Família (ESF), visando a organização
do sistema local de saúde. Esta Estratégia define suas
ações através do trabalho em equipe dirigido à po-
pulação de territórios bem delimitados, orientando-
se pelos princípios da universalidade, da acessibili-
dade e da coordenação do vínculo e continuidade,
da integralidade da responsabilização, da
humanização, da equidade e da participação social.
Com base neste conceito, responda às questões de
número 27, 28, 29 e 30:

27. Na Estratégia de Saúde da Família as atribuições
do enfermeiro especificamente e enquanto membro
da equipe, respectivamente são:
A) encaminhar quando necessário usuários aos ser-

viços de média e alta complexidade e garantir a
qualidade do registro das atividades nos siste-
mas nacionais de informação na Atenção Básica

B) cadastrar todas as pessoas nas micro áreas e
contribuir nas atividades de educação perma-
nente

C) responsabilizar-se pela população adstrita e re-
alizar atividades de demanda espontânea e pro-
gramada nas clínicas básicas.

D) planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações
desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de
Saúde e realizar a escuta qualificada das ne-
cessidades dos usuários

28. A seguinte característica do Programa de Saúde da

Família - PSF, entre outras, diferencia este tipo de

serviço de outras modalidades da Atenção Básica:

A) organização de um conjunto de ações simples,

destinadas às famílias com alto risco social

B) inclusão do perfil epidemiológico do território e

adscrição da clientela na organização das ações

C) incorporação contínua de inovações tecnológicas

no trabalho das equipes de saúde

D) participação contínua e voluntária da comunida-

de para ampliar a cobertura das ações

29. O processo de mapeamento da área de atuação da

equipe e a identificação dos grupos expostos a ris-

cos é atribuição:

A) dos Agentes Comunitários de Saúde

B) dos Estados e Municípios

C) de todos os profissionais da equipe

D) do enfermeiro especificamente

30. O trabalho em equipe preconizado pela ESF possi-

bilita:

A) manter contato permanente com todas as famí-

lias visitadas com o objetivo de determinar  a

mudança dos comportamentos de risco

B) acompanhar, monitorar e avaliar a utilização dos

recursos financeiros de incentivo da Estratégia

de Sáude da Família

C) implantar as diretrizes da Política de Educação

Permanente através de um processo estabele-

cido com o apoio de instituições de Formação e

do Controle Social

D) valorizar os diversos saberes e práticas

objetivando a abordagem integral e resolutiva às

famílias e cidadãos acompanhados, permitindo

a construção de vínculos de confiança, compro-

misso e respeito
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A Hipertensão Arterial (HAS) é um problema de Saú-
de Pública no Brasil e no mundo. Estima-se que em
nosso país cerca de 17 milhões de pessoas são por-
tadoras de hipertensão arterial. Esse quadro se agra-
va por tratar-se de fator de risco para complicações
tais como acidente vascular cerebral, infarto agudo
do miocárdio e doença renal crônica. Levando-se em
consideração que a importância da identificação e
de controle da HAS reside na redução de suas com-
plicações responda as questões de números 31 e 32:

31. Segundo o Caderno de Atenção Básica nº. 15 do Mi-
nistério da Saúde, define-se hipertensão arterial como:

A) pressão arterial sistólica maior que 140 mmHg
e pressão arterial diastólica maior que 90 mmHg
em indivíduos que não fazem uso de medicação
anti-hipertensiva

B) pressão arterial sistólica maior ou igual a
129 mmHg e pressão arterial diastólica maior
ou igual a 70 mmHg

C) pressão arterial sistólica maior ou igual a
140 mmHg e pressão arterial diastólica maior
ou igual a 90 mmHg em indivíduos que não fa-
zem uso de medicação anti-hipertensiva

D) pressão Arterial sistólica igual a 139 mmHg e
pressão diastólica igual a 79 mmHg sem o uso
de medicação anti-hipertensiva

32. A abordagem multiprofissional é fundamental no trata-
mento da hipertensão e na prevenção das complica-
ções crônicas. O tratamento não farmacológico inclui:

A) controle de peso, dieta com reduzido teor de
sódio, atividade física moderada e regular

B) promoção de saúde, solicitação de exames com-
plementares, plano alimentar que reduza o teor
de radicais livres

C) abandono do fumo, mudança de estilo de vida,
instituição do uso de monoterapia

D) controle de peso, utilização de terapia
antiplaquetária, avaliação da história clínica

33. Um paciente com Diabetes mellitus em uso de in-
sulina apresentou quadro agudo de sudorese,
taquicardia, tremores e fraqueza. Esses sintomas
são característicos de:

A) hipertensão

B) hipoglicemia

C) hiperglicemia

D) doença cardiovascular

34. Ao avaliarmos os pés de um paciente de Diabetes
mellitus, identificamos a pele ressecada, presença
de micose nas unhas, calcanhares com rachadu-
ras, e presença de proeminências ósseas. Ao reali-
zarmos um teste neurológico com monofilamento
constatamos diminuição da sensibilidade e
neuropatia periférica distal. Esse quadro classifica
o Pé diabético como:

A) sem risco adicional
B) em risco
C) emergência
D) alto risco

35. Conforme a Portaria SVS/MS nº 5, de 21 de feverei-
ro de 2006 é doença de notificação compulsória ime-
diata:
A) febre amarela
B) dengue
C) meningite por Haemophilus influenzae
D) leptospirose

36. A Promoção da Saúde é uma política transversal,
integrada e intersetorial que propõe a construção de
redes de compromisso e co-responsabilidade quan-
to a qualidade de vida da população onde todos -
Governo e Sociedade - sejam envolvidos no cuidado
da saúde. Podemos citar como exemplo de medida
de promoção da saúde:
A) cloração da água
B) controle de vetores
C) planejamento familiar
D) proteção contra riscos ocupacionais

37. “Sabe-se que as estratégias de prevenção primária
e secundária podem permitir o controle de DST e
suas conseqüências.(Manual de Controle das Do-
enças Sexualmente Transmissíveis-DST-MS 2006)”.
É medida de prevenção secundária:
A) uso de preservativos
B) educação sexual
C) disseminação da informação para reconhecimen-

to de sinais e sintomas das DST
D) avaliação das parcerias sexuais dos indivíduos

infectados

38. A ação especifica de “Implementar as ações de Vi-
gilância alimentar e nutricional para a prevenção e
controle dos agravos e doenças decorrentes da má
alimentação” integra:
A) a Política Nacional de Promoção da Saúde
B) o Programa de Controle da Hipertensão Arterial
C) o Pacto Nacional pela redução da Mortalidade

Materna e Neonatal
D) o Programa Nacional de Atenção aos Portado-

res de Anemia Falciforme
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39. A suspeita de hanseníase se baseia na presença de
um ou mais sinais e sintomas que podem estar lo-
calizados, principalmente nas extremidades das
mãos e pés, na face, nas orelhas, nas costas, nas
nádegas e nas pernas. Afastamos a suspeita da
doença quando encontramos somente:
A) área da pele com queda de pêlos, mais especi-

almente nas sobrancelhas
B) dor e sensação de choque, fisgadas e agulhadas

ao longo dos nervos dos braços e das pernas,
inchaço de mãos e pés

C) contusões e abrasões, principalmente na face,
lábios, braços e pernas

D) manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou
amarronzadas em qualquer parte do corpo

40. A Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher
considera a população feminina em idade reprodutiva
na faixa etária de:

A) 10 a 49 anos

B) 10 a 60 anos

C) 14 a 49 anos

D) 15 a 60 anos

41. Flávia, 30 anos, leva seu sobrinho de 4 anos ao Pos-
to de Saúde para fazer vacinas e é argüida pelo enfer-
meiro do Setor de Imunização quanto a sua situação
vacinal. Ela relata que não faz vacinas desde a infân-
cia. O esquema vacinal recomendado para ela é:

A) 2 doses de dupla adulto, dose única de tríplice
viral, dose inicial da vacina contra febre
amarela,caso resida em área de risco

B) 3 doses de hepatite B, dose única de dupla adul-
to e dose única de tríplice viral

C) 2 doses de dupla adulto, dose única de tríplice
viral e 3 doses de hepatite B

D) 3 doses de dupla adulto, dose única de tríplice
viral, dose inicial da vacina contra febre amarela,
caso resida em área de risco

42. A tuberculose é uma doença infecciosa e contagio-
sa, transmitida pessoa a pessoa através do ar. A
medida de prevenção recomendada para todos os
contatos intradomiciliares do doente é:

A) realização do PPD e observação

B) realização de exame clínico

C) aplicação de 2 doses da vacina BCG ID

D) quimioprofilaxia com uso de rifampicina por 60
dias

43. O Calendário de Imunização da Criança (Portaria
1602, de 17 de julho de 2006) institui:

A) vacina contra febre amarela nos menores de 6
meses de idade que residam ou que irão viajar
para área endêmica

B) vacina contra febre amarela em todos os meno-
res 6 meses de idade

C) vacina contra febre amarela nos menores de 9
meses de idade que residam ou que irão viajar
para área endêmica

D) a vacina de febre amarela não integra o Calen-
dário de Vacinação da Criança

44. No Caderno de Atenção Básica número 8-Violência
Intrafamiliar, afirma-se que “ A intervenção do profis-
sional em uma situação de violência não pode pro-
vocar dano maior”. Para isso recomenda-se:

A) o profissional deve confrontar dados contraditó-
rios e aferir registros para certificar-se da veraci-
dade das informações

B) diferentes profissionais devem abordar a pessoa
agredida em diferentes momentos

C) os profissionais devem acelerar o processo de
decisão da pessoa agredida, fazendo-a ver sua
co-responsabilidade no problema

D) o profissional deve estar capacitado a desenvol-
ver uma atitude compreensiva e não demonstrar
julgamento

45. Você como futuro enfermeiro da Rede Pública do
Município do Rio de Janeiro, deverá utilizar condu-
tas para fortalecer as Normas de Biossegurança e
Controle da Infecção no ambiente hospitalar. Por-
tanto, priorizará a seguinte ação:

A) desenvolvimento de ações informativas para os
profissionais com baixa escolaridade

B) atualização continuada para utilização de anti-
bióticos de última geração

C) adoção dos protocolos de higiene e profilaxia em
todo ato clínico e manuseio

D) monitoramento contínuo dos casos de óbitos,
nascimentos e infecções
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46. Há um índice muito utilizado em saúde pública, que
por não ser afetado por estrutura de população,
aplica-se para fins de comparações inter-regionais
e intercontinentais num mesmo período de tempo.
Trata-se do índice:

A) mortalidade infantil

B) Swaroop & Uemura

C) letalidade

D) incidência

47. Para o controle de Sarampo, a principal medida
utilizada é:

A) vacinação dos susceptíveis

B) isolamento dos casos

C) bloqueio vacinal

D) campanhas de vacinação

48. A osteoporose e as fraturas ósseas são morbidades
que devem ser prevenidas e tratadas, por terem
sérias repercussões na qualidade de vida dos ido-
sos. Os maiores fatores de risco para estas situa-
ções são:

A) sedentarismo, tabagismo e alcoolismo

B) uso de corticóides e doenças que induzam à
perda óssea

C) pouca exposição ao sol e história familiar de
osteoporose ou fratura do colo do fêmur

D) sexo feminino e fratura anterior causada por pe-
queno trauma

49. O indicador Expectativa de Vida ao Nascer ex-
pressa:

A) efeito das mortes ocorridas precocemente em
relação à duração de vida esperada para uma
determinada população

B) condições de saúde de uma população e o grau
de desenvolvimento de uma determinada socie-
dade

C) número médio de anos que ainda restam para
serem vividos pelos indivíduos que sobrevivem
até a idade considerada

D) tendência da mortalidade ao longo de uma série
histórica permitindo a comparação entre países

50. Lorena é Agente Comunitária de Saúde numa área
onde aconteceu um óbito de uma criança com Den-
gue. Na mesma área Lorena visitou um senhor, que
apresentava febre, vômitos e prostração intensa. Ela
solicitou um familiar para levá-lo imediatamente para
a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF).
Chegando lá o médico e a enfermeira atenderam
corretamente o paciente. Assinale a opção que ex-
pressa o atendimento correto:

A) colher sangue para sorologia para dengue, man-
ter o paciente em observação com controle de
temperatura de 2 em 2 horas e em caso de febre
medicar com paracetamol

B) colher o sangue para sorologia para dengue, li-
berar o paciente para o domicílio com orienta-
ção de ingestão hídrica e repouso

C) orientar o familiar a levar o paciente imediata-
mente à emergência hospitalar, pois este caso
não deve ser atendido em unidade básica

D) iniciar hidratação parenteral imediata na UBSF,
colher sangue para realização de  hemograma e
sorologia para dengue e solicitar transferência
para Unidade Hospitalar


