
PADRÃO RESPOSTA PROVA DISCURSIVA 

 
1) Considerando as complicações que podem decorrer de uma cirurgia, 

 

a) descrever os sinais clássicos do choque hipovolêmico. 

Palidez, pele fria e úmida, taquipneia, cianose em lábios, gengivas e língua, pulso 

rápido, fraco e filiforme, estreitamento por pressão de pulso, diminuição da 

Pressão Arterial, urina concentrada.  

 
b) relatar 05 (cinco) fatores de risco para infecção na ferida. 

Fatores de risco relacionado ao paciente: idade, estado nutricional, diabetes, 

tabagismo, obesidade, infecções à distância, micro-organismos mucosos endógenos, 

resposta imune alterada, tempo de internação pré-operatória e intensidade da 

doença. 

Fatores de risco relacionado a cirurgia: anestesia prolongada, grandes dissecações, 

exposição demorada, experiência da equipe, recursos hospitalares e urgência e 

emergência da operação 

 
c) apresentar 05 (cinco) causas de Delírio Pós-operatório. 

O candidato poderá citar: distúrbios ácido-básicos, idade maior que 80 anos, 

distúrbios hidroeletrolíticos, desidratação, história de sintomas semelhantes à 

demência, hipóxia, hipercarbia, infecção, medicamentos (anticolinérgicos, 

benzodiazepínicos, depressores do SNC), dor não aliviada, perda sanguínea, débito 

cardíaco diminuído, hipóxia cerebral, insuficiência cardíaca, infarto agudo do 

miocárdio, hipo ou hipertermia, ambiente desconhecido, privação sensorial, 

cirurgia de emergência, abstinência de álcool, retenção urinária, impacção fecal, 

polifarmácia, presença de múltiplas doenças. 

 

 

Referência: SMELTZER, SC; BARE, BG; HINKLE, JL; CHEEVER, KH. 

Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-cirúrgica. 11 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

 
  



2) A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) compreende a forma como o trabalho da 

enfermagem é organizado, de acordo com o método científico, de modo que seja possível o melhor 
atendimento das necessidades de cuidado do indivíduo, da família e da comunidade. Considerando o 
domínio Promoção da Saúde e Sexualidade da Taxonomia NANDA - North American Nursing Diagnosis 
Association, 
a) indique cinco (05) diagnósticos de enfermagem relacionados aos fatores de risco implícitos nas 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). 
Falta de adesão,  

Comportamento de saúde propenso a risco,  

Proteção ineficaz,  

Manutenção ineficaz do controle da saúde,  

Saúde deficiente da comunidade,  

Controle da saúde familiar ineficaz, 

Disfunção sexual,  

Padrão de sexualidade ineficaz,  

Processo de criação dos filhos ineficaz,  

Risco de processo de criação dos filhos ineficaz. 

 
b) apresente cinco (05) intervenções de enfermagem relacionadas aos fatores de risco implícitos 
nas Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). 
Aconselhamento;  

Apoio a tomada de decisão;  

Apoio familiar;  

Apoio emocional;  

Controle de medicamentos;  

Consulta;  

Encaminhamento;  

Ensino: medicamento prescrito;  

Ensino: processo da doença;  

Escuta ativa;  

Ensino: sexo seguro;  

Educação em Saúde;  

Fortalecimento da auto estima;  

Facilitação da autorresponsabilidade;  

Gerenciamento de Caso;  

Identificação de risco;  

Orientação antecipada;  

Orientação quanto ao sistema de saúde;  

Promoção de vínculo;  

Promoção da resiliência;  

Promoção do envolvimento familiar;  

Prevenção do uso de drogas. 

 


