Cargo:

ENFERMEIRO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

QUESTÃO 27.
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

O recurso argumenta que a definição e a especificidade do SAMU- Serviço de Atendimento Móvel de Urgências é incompatível com a
afirmativa D, citando como referência a Portaria 2048/GM de 05 de novembro de 2002
JUSTIFICATIVA:

A questão 27 não se refere à definição e/ou especificidade do SAMU- Serviço de Atendimento Móvel de Urgências. O enunciado da questão
é muito mais abrangente, entendendo esse serviço como parte de uma rede de atenção às urgências de forma integrada e regionalizada.
Nesse sentido, de acordo com a Política Nacional de Atenção às Urgências (Ministério da Saúde, 2006) o qual cita a Portaria 1863/GM de 29
de setembro de 2003, na página 18, estão elencados os componentes fundamentais que englobam essa rede de atenção às urgências. Os
mesmos estão citados na questão 27, incluindo a alternativa “D”, refutada pelo recurso. Portanto, a “E” é a alternativa que atende ao
enunciado.
QUESTÃO 28
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

O recurso argumenta que a afirmativa III está incorreta.
JUSTIFICATIVA:

Sustenta-se a afirmativa III como correta, baseando-se na Resolução COFEN nº 311/2007 de 08 de fevereiro de 2007, a qual aprova a
Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Neste documento consta que, nos princípios fundamentais, “A
enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e qualidade de vida da pessoa, família e coletividade”. Cita ainda os seguintes
artigos relacionados às Responsabilidades e Deveres da profissão de enfermagem:
Art. 21 - Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer
membro da equipe de saúde;
Art. 23 – Encaminhar a pessoa, família ou coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei;
Art. 48 – Cumprir e fazer cumprir os preceitos legais e éticos da profissão;
Art. 52 – Colaborar com a fiscalização do exercício profissional.
QUESTÃO 29
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

O recurso argumenta que a alternativa A está correta.
JUSTIFICATIVA:

O timpanismo é um som semelhante ao de um tambor, e é produzido durante a técnica de percussão e NÃO durante a técnica de
ausculta abdominal, como a alternativa afirma. O próprio recurso traz o timpanismo como um produto da técnica da percussão. Portanto, a
alternativa “A” está incorreta.
QUESTÃO 34
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

O recursos argumentam que:
1. O feto não poderia estar em situação transversa;
2. As posições indicadas na alternativa “C” estão incorretas e contraditórias;
3. A posição indicada para o transporte da gestante deveria ser “decúbito lateral esquerdo”.
JUSTIFICATIVA:

A situação problema apresentada pela questão 34, traz o caso de uma gestante, em sua segunda gestação, com história de perda abrupta de
líquido amniótico, prolapso de cordão e bradicardia fetal.
O prolapso de cordão pode ocorrer em apresentações não encaixadas (pélvica ou cefálica) em situação longitudinal, em situação transversa
(apresentação córmica) ou ainda em situação oblíqua.
Durante o transporte, no caso descrito, a prioridade deve ser a descompressão do cordão, através do posicionamento da gestante,
procurando-se minimizar os efeitos da gravidade. A posição de tremdelemburg embora difícil de ser utilizada durante o transporte, configura,
dentro da literatura específica (obstetrícia) como uma opção válida, bem como a posição genupeitoral. A posição decúbito lateral esquerdo,
nesse caso, deve ocorrer acompanhada de elevação dos quadris com auxílio de coxins.
(Bussâmara Neme, Obsterícia Básica, segunda edição, Sarvier, 2000; Jorge Rezende, Obstetrícia Fundamental, 11 ed., Guanabara Koogan,
2008; Penny S.Branden, Enfermagem Obstétrica, Affonso e Reichmann, 2000).
Dessa forma, a única alternativa correta em relação ao enunciado é a “C”.

QUESTÃO 37
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

O recurso argumenta que todas as afirmativas da questão 37 estão corretas.
JUSTIFICATIVA:

Afirmativa II: “Um espessamento das camadas de revestimento do trato respiratório, por alargamento das vias aéreas prejudica a
oxigenação”.
O espessamento das camadas de revestimento do trato respiratório, de fato, prejudica a oxigenação, entretanto, o alargamento das vias
aéreas facilita a mecânica da ventilação, o que torna a afirmativa contraditória e incorreta.
Afirmativa IV: “Vasodilatação capilar em torno dos alvéolos reduz a disponibilidade de oxigênio para o organismo”.
A vasodilatação capilar em torno dos alvéolos (área de troca gasosa) aumenta a disponibilidade de oxigênio para o organismo por ampliar a
superfície de contato entre o sangue e o ar, o que torna a afirmativa falsa. O mecanismo de vasodilatação não causa compressão alveolar,
como sugere o recurso. A pressão alveolar é regida pela lei de Laplace. (Arthur Guyton, Fisiologia Humana, Ed. Guanabara Koogan, 2002).
Nesse sentido, a alternativa “D” é a única correta em relação ao enunciado.
QUESTÃO 38
Situação: Recurso Improcedente.
RECURSO:

Os recursos argumentam que a afirmativa II (indivíduo hipoativo ou deprimido) não configura como emergência psiquiátrica.
JUSTIFICATIVA:

A preocupação mais importante das pessoas do serviço de emergência é saber se o paciente está propenso a causar traumatismos pessoais
a si mesmo ou a outras pessoas (Smeltzer e Bare. Enfermagem Médico-Cirúrgica, Guanabara Koogan).
Emergências psiquiátricas “são quaisquer alterações nos pensamentos, sentimentos ou comportamentos para as quais se faz necessário
atendimento rápido por representar risco significativo para pacientes ou para outras pessoas. O paciente pode estar em crise devido alguma
doença física (como por exemplo, hemorragia cerebral), secundária a substâncias (por exemplo álcool, cocaína), ou decorrente de doença
mental (mania, esquizofrenia). Os diagnósticos mais comuns envolvem depressão e mania, esquizofrenia, dependência de álcool e mais
atualmente, dependência de crack” (http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?176)
Sendo assim, hipoatividade e depressão podem, inclusive, serem sintomas de abuso de substâncias tóxicas (álcool, cocaína, crack etc), o
que exige intervenção imediata. Reitera-se a alternativa “E” como a correta em relação ao enunciado.

