
ENFERMAGEM



ENFERMAGEM



1.000 Questões Comentadas de Provas e Concursos em Enfermagem 2021
Thalita Galeão
Airton Oliveira
Mateus Machado e Fabrício Sawczen
Pedro Muxfeldt e Magda Carlos
Caio Vinícius Menezes Nunes
Paulo Costa Lima
Sandra de Quadros Uzêda
Silvio José Albergaria da Silva

Editora Sanar Ltda.
Rua Alceu Amoroso Lima, 172
Caminho das Árvores,
Edf. Salvador Office & Pool, 3º andar.
CEP: 41820-770, Salvador - BA.
Telefone: 0800 337 6262
www.sanarsaude.com 
atendimento@sanar.com

2020
© Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos à Editora Sanar Ltda. pela Lei nº 9.610, de 19 de Feve-
reiro de 1998. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume ou qualquer parte deste livro, no todo ou em parte, 
sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, gravação, fotocópia ou outros), essas proibições aplicam-se 
também à editoração da obra, bem como às suas características gráficas, sem permissão expressa da Editora.

Título |
Editora |

Diagramação |
Capa |

Copisdesque |
Conselho Editorial |

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
Tuxped Serviços Editoriais (São Paulo-SP)

_______________________________________________________________________________________________________________

 S729q       Souza, Raisa Noelia Sant'Ana. 

1.000 questões comentadas de provas e concursos em Enfermagem 2021 / Raisa Noelia Sant'Ana Souza e 
Maria Alice Souza Vieira. – 1. ed. - Salvador: Editora Sanar, 2021. 
784 p.; il; 17x24 cm. 

  Inclui bibliografia. 
ISBN 978-65-87930-67-1 

1. Comentadas. 2. Concursos. 3. Enfermagem. 4. Questões. 5. Saúde. I. Título  II. Assunto.
III. Souza, Raisa Noelia Sant'Ana. IV. Vieira, Maria Alice Souza.

CDD 610.73 
CDU 616.08

______________________________________________________________________________________________________________

ÍNDICE PARA CATÁLOGO SISTEMÁTICO
1. Enfermagem.

2. Enfermagem.
__________________________________________________________________________________________________

Ficha catalográfica elaborada pelo bibliotecário Pedro Anizio Gomes CRB-8 8846

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

SOUZA, Raisa Noelia Sant'Ana; VIEIRA, Maria Alice Souza. 1.000 questões comentadas de provas e concursos em Enfermagem 2021. 1. ed. 
Salvador: Editora Sanar, 2021. 



5▏

Apresentação

Oi, futuro(a) aprovado(a), tudo bem?

Nos sentimos muito confiantes em te chamar assim, porque sabemos 
o quanto o livro que você escolheu tem um grande poder de realizar 
os seus maiores objetivos, dentista. Acredite: este best-seller vai te levar 
mais longe e mais rápido para o sonho de ver o seu nome na lista de 
aprovados.

Para construir este livro, um time de especialistas analisou uma vas-
tidão de provas em Odontologia com a finalidade de levar para você o 
conteúdo certo, relevante, objetivo, resumido e eficaz para aquilo que 
você mais quer: ser aprovado.

Muita gente já conquistou esse sonho focando em questões comentadas, pois este é um mé-
todo muito eficaz para se preparar para as provas de concurso. Este livro vai muito além dos 
comentários. E você está prestes a descobrir.

Prepare-se para ter contigo um aliado na missão de fazer você mais confiante e preparado 
para enfrentar qualquer desafio e dominar a tão esperada prova. 

Vamos juntos?

E quem é a Sanar Saúde?

Antes de você já sair pulando para as questões, vamos nos conhecer melhor.

A Sanar Saúde existe para empoderar e dar super-poderes aos profissionais da Saúde. Que-
remos ser a Casa da Carreira do profissional da Saúde e acompanhá-lo ao longo de toda a sua 
jornada: desde a faculdade até o auge da sua maturidade profissional, oferecendo todo o supor-
te necessário para que possa ir mais longe e mais rápido em sua carreira.

Fazemos isso criando produtos que unem conhecimento e tecnologia com o objetivo de dire-
cionar e preparar o profissional para cada fase e desafio da sua carreira. Para isso, trabalhamos 
com plataformas, aplicativos, cursos online e livros altamente acessíveis para os estudantes e 
profissionais.
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5 recursos que vão fazer 
você decolar (indo além 
das questões) 

Questões Categorizadas 

(organização é tudo!):

todas as questões estão 
separadas por assuntos e grau 
de dificuldade. Veja como está 

sinalizado:

GRAU DE DIFICULDADE

GRAU DE DIFICULDADE

GRAU DE DIFICULDADE

Comentário por alternativas 

(tim-tim por tim-tim): 

esteja certa ou errada, você 
vai poder ler um comentário 
ainda que breve, sem deixar 

passar nenhum detalhe.

Dica do autor

(aquele “plus”): 

nas melhores questões, você 
tem uma explicação a mais 

na resolução da questão.

Resumo prático 
(para revisar mais uma vez!): 

o assunto abordado nas 
questões apresentado de forma 
simplificada, valorizando o seu 

empenho e o seu tempo.

Referências Bibliográficas 

(qualidade do conteúdo 
comprovada): 

todas as fontes utilizadas 
estão identificadas nas 

referências e privilegiam os 
livros mais recomendados 

nos editais. 
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Adorei! Mas como estudar?

Você estuda por questões desde a escola. É uma forma de exercitar o cérebro e condicio-
ná-lo aos assuntos que podem ser cobrados. Para um concurso, usar provas anteriores 
como método de estudo é o que você precisa para entender o funcionamento da banca 
ou instituição, perceber quais assuntos mais caem, se acostumar com o estilo das questões 
e reforçar os estudos num assunto que você percebeu não dominar tanto assim.

Isso não parece ser uma grande novidade. Mas resolver questões há bastante tempo não 
significa que tenha aprendido a estudar de forma eficaz e direcionada para provas de con-
curso, não é mesmo?

Por isso, quero te dar 3 dicas de como estudar por questões (e ainda tem um bônus!)

• Estude primeiro, responda depois - Isso vai te ajudar a se organizar melhor e aproveitar 
o momento de resolver uma questão para também revisar e identificar o que você preci-
sa reforçar. Vale usar o resumo do livro para este momento do estudo.

• Varie as questões - Evite responder as mesmas questões sempre. Com o passar do 
tempo, você poderá não ser capaz de perceber se acertou porque aprendeu ou se por-
que decorou. 

• Identifique o assunto do enunciado - Na hora de resolver provas anteriores, tenha um 
pensamento estratégico para entender quais temas aquela instituição costuma cobrar 
e de que forma.

Lembre-se! 

Quando a questão é comentada, como 
acontece neste livro, o aprendizado 
é potencializado. Afinal, ao mesmo 

tempo em que você responde o que foi 
perguntado no enunciado, você confere 
se a resposta foi correta e aprende com 
os comentários das alternativas (e aqui 
vai mais longe, com a dica do autor e 

resumo). Aproveite cada minuto!
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Que tal assistir a alguns 
vídeos que separei 
cuidadosamente para 
você?

Para recompensar o seu esforço e comprometimento, confira aulas de Saú-
de Pública e aprenda técnicas avançadas de estudo com a Mentora Ana 
Vanessa Neves.

Portaria nº 264.20 - Nova Lista de  
Notificação Compulsória: Andréa Paula.

Portaria nº 397/20 - Alteração da Portaria de 
Consolidação nº 02 - PNAB: Andréa Paula.

Técnicas Avançadas de Estudo: Ana Vanessa Neves.
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3 passos para um 
estudo inteligente

1. Preparação 

É essencial estudar de forma focada e direcionada. Por isso, a preparação é tão importante 
quanto o estudo em si. Separe um tempo antes de começar para planejar seus estudos, 
considerando um dia que você deseja começar, quais materiais vai usar e ainda criando 
seu próprio cronograma de estudos.

2. Mindset 

O mindset é uma atitude mental que determina a forma como você vai responder às situa-
ções. No seu caso, foque em otimizar os estudos, com toda a energia e atenção que você 
pode dar. Isso significa não procrastinar e não se distrair.

3. Não decore, entenda!

Você pode descobrir a forma que mais funciona para você. Use abuse de fichas de estudo, 
mapas mentais, resumos escritos e falados. Aposte em associações e busque se envolver 
com os conteúdos.

Quero te contar um segredo: não adianta estudar sem foco, planejamento e organização. Senão, você 
vai acabar caindo na armadilha de estudar de forma pesada  (e não inteligente), fazendo da sua jorna-
da rumo à aprovação um peso que será difícil carregar - e provavelmente sem resultado.

Para quê estudar pesado se você pode estudar de maneira inteligente? Estudos inteligentes farão 
você utilizar seu tempo e energia naquilo que mais importa: estudar com qualidade e com foco no 
progresso! Você já sabe que estamos do seu lado, segurando a sua mão, para você conseguir ter su-
cesso, então separei estes 3 passos simples e certeiros.
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A prática leva à  
perfeição aprovação

Você sabe que procurar questões não é tão simples. Aposto que acaba perdendo um 
bom tempo para encontrá-las. 

Agora imagine um aplicativo com milhares de questões... Gostou? E melhor ainda: um 
app que você pode filtrá-las por profissão, disciplina ou assunto e entender quais 
errou e acertou.

Esse aplicativo existe: é o app Sanar Saúde! São mais de 100 mil questões gabarita-
das da área de Saúde inteiramente GRATUITAS para você se preparar para as provas!

Baixe agora mesmo e turbine os seus estudos

Aponte a câmera do seu celular para a imagem ao lado. 
Ou, se preferir, digite app.sanarsaude.com/download no 
navegador do seu celular.

Aponte a câmera do seu celular para a imagem ao lado. 
Ou, se preferir, digite sanar.link/concursos-abertos no 
navegador do seu celular.

De olho nas provas (e no calendário)
Qual concurso você vai se inscrever? Quando é a prova? Até quando você pode se 
inscrever e cadê o edital?

Apostamos um chocolate que a resposta destas perguntas você encontra na imagem 
abaixo. Temos uma lista completa dos concursos abertos na Saúde em nosso Portal e 
você pode filtrar por área, estado ou instituição. Já deixa favoritado em seu navega-
dor que você certamente vai consultar muitas vezes em sua jornada.
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Só mais um detalhe 
Sabemos que tem uma coisa inevitável quando estudamos com questões: errar. E a maioria das pessoas 
fica frustrada quando isso acontece.
Queremos te ver sempre motivado e sabendo que nada poderá te descias da sua trajetória que já é de su-
cesso (e só depende de você!). E nunca se esqueça: errar faz parte de todo aprendizado. Ninguém aprende a 
andar de bicicleta sem tomar umas boas quedas. E melhor errar treinando para a prova do que na hora H, né?
Então separamos 6 coisas que você aprende ao errar uma questão para que você possa voltar aqui quando 
isso acontecer.

 Saber qual assunto você não entendeu muito bem
Às vezes, achamos que dominamos um assunto da raiz do cabelo até a ponta do pé, até que chega o mo-
mento de passar da teoria para a prática: a hora de resolver uma questão. É neste instante que você pode 
fazer uma avaliação sincera do seu método de estudo e entender qual lacuna ficou faltando, e ir com tudo 
para se sentir confiante de novo.

 Ficar craque em identificar pegadinhas
Algumas bancas são experts em fazer questões com pegadinhas e a gente sabe: é bem frustrante errar por 
uma “bobagem” dessas. Porém, logo depois da atenção plena na hora da leitura do enunciado e das alter-
nativas, a melhor saída para não cair nestas armadilhas é praticar muito para entender quais são os pontos 
certeiros que podem querer te desviar da alternativa correta.

 Entender quais matérias está com dificuldade
Este tópico é bem parecido com o primeiro que listamos aqui, mas tem uma diferença. Ao resolver ques-
tões de provas, você pode não só entender aquilo que achava que dominava como também identificar 
matérias que você precisa estudar pela primeira vez ou fazer uma boa revisão por não estar conseguindo 
marcar a alternativa certa. 

 Relembrar coisas que já tinha esquecido
Acreditamos que isso já pode ter acontecido com você. Sabe aquele assunto que foi o primeiro que você 
estudou, mas só errando a questão e conferindo o gabarito você lembra na hora aquele tópico que havia 
esquecido? O erro vai te ajudar a reforçar o que você precisava lembrar e já tinha ficado no fundo da caixola.

 Listar o conteúdo que falta estudar ou revisar
Só ficar chateado ao errar uma questão não adianta nada, né? Então, no momento que reservar para resolver 
questões, você pode fazer uma listinha (no papel ou até no celular) de todo o conteúdo que você precisa 
estudar ou revisar. É uma dica para otimizar as suas revisões e também fazer ajustes em seu plano de estudo.

 Ficar fera em interpretação de texto
Quanto maior o seu repertório de questões resolvidas (até mesmo erradas), mais você vai melhorando a 
sua performance neste quesito e se preparando ainda melhor para a hora “H”. Isso porque você vai apren-
dendo cada vez mais a interpretar o texto dos enunciados e também das alternativas, tornando tudo mais 
fluido quando chegar a tão sonhada prova.

Dito tudo isso, só temos uma coisa para te desejar:

BONS ESTUDOS E CONTE SEMPRE  
COM A SANAR SAÚDE

A gente te leva mais longe
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Tatiane Cunha Florentino e Renata Soares Passinho

01 (INSTITUTO QUADRIX – PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JATAÍ/GO–2019) Um paciente de 42 anos de 

idade, pequeno produtor rural, deu entrada no 
pronto‐socorro, queixando‐se de muita dor na per-
na após ter sido picado por cobra não identificada. 
Com base nessa situação hipotética, assinale a al-
ternativa incorreta em relação ao atendimento de 
emergência a ser realizado.

 Ⓐ Antes de aplicar o soro antiofídico, deve‐se rea-
lizar o teste de sensibilidade cutânea em região do 
membro superior oposto à perna lesionada pela 
picada.

 Ⓑ Para detectar reações anafiláticas, deve‐se mo-
nitorar o paciente durante a infusão e nas primeiras 
horas após o início da soroterapia.

 Ⓒ Para evitar a insuficiência renal aguda, deve‐se 
instalar a hidratação endovenosa precocemente. 

 Ⓓ Deve‐se orientar o paciente e sua família sobre 
a possibilidade de reações tardias, tais como urti-
cária, febre baixa, artralgia e adenomegalia, surgi-
rem no período de uma a quatro semanas após a 
soroterapia.

 Ⓔ Deve‐se providenciar a notificação compulsó-
ria do acidente com animal peçonhento e a investi-
gação do caso por órgãos competentes.

GRAU DE DIFICULDADE

RESOLUÇÃO: De acordo com o Guia de Vigilância em 
Saúde (2019, p. 654), “devido à natureza heterólo-
ga, a administração dos antivenenos (soros) pode 
causar reações adversas precoces ou tardias. No 
entanto, testes de sensibilidade cutânea não são 
recomendados, pois, além de terem baixo valor 
preditivo, retardam o início da soroterapia.”

▍RESPOSTA: Ⓐ

02 (MDS CONSULTORIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BOM REPOUSO – MG-2019) Os governos estabe-

leceram uma forma direta para avaliar as ações bá-
sicas de prevenção e controle da doença hiperten-
siva. Tal forma é denominada “taxa de internação 
por _________”.
Assinale a alternativa que completa corretamente 
a lacuna.

 Ⓐ Dor precordial
 Ⓑ Edema agudo de pulmão 
 Ⓒ Aneurisma de aorta abdominal
 Ⓓ Acidente vascular cerebral

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. A dor precordial, embora 
possa representar um evento isquêmico cardíaco, 
nem sempre é secundária a alterações dos níveis 
pressóricos, sendo na muitas vezes secundária a 
eventos tromboembólicos coronarianos.  
Alternativa B: INCORRETA. O edema agudo de pulmão 
é uma complicação secundária a cardiopatias crô-
nica ou doença renal aguda ou agudizada, não 
sendo um bom preditor para avaliar as medidas de 
promoção e prevenção desenvolvidas na Atenção 
Primária à Saúde. 
Alternativa C: INCORRETA. O aneurisma de aorta abdo-
minal embora tenha contribuição da hipertensão 
arterial, na maioria dos casos, a alteração está rela-
cionada com a doença aterosclerótica. 
Alternativa D: CORRETA. As doenças vasculares são as 
principais causas de morte no mundo e no Brasil, 
sendo as doenças cardiovasculares a primeira cau-
sa de morte, seguida da doença vascular cerebral 
representada pelo acidente vascular cerebral (AVC) 
isquêmico e hemorrágico. Dado a morbidade, mor-
talidade e incapacidades em consequência do AVC 
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e sendo a hipertensão arterial um dos principais 
fatores de risco para a criou-se a linha de cuidados 
AVC que abrange a rede de serviços de saúde de 
promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. 
Em unidade de atenção primária tem como objeti-
vo a promoção de hábitos saudáveis e identificação 
precoce e acompanhamento dos usuários com ní-
veis pressóricos elevados. 

▍RESPOSTA: Ⓓ

03 (MDS CONSULTORIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BOM REPOUSO – MG –2019) Durante a avaliação 

de pacientes classificados com risco cardiovascular 
moderado e utilizando o escore de Framinghan, a 
sugestão de periodicidade de acompanhamento 
em consulta de enfermagem é:

 Ⓐ Anual
 Ⓑ Bimestral
 Ⓒ Semestral
 Ⓓ Trimestral

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Esta frequência é recomen-
dada para os usuários com HAS com escore de 
Framingham na categoria de baixo risco, indica-se 
que consultem anualmente com o médico e com o 
enfermeiro.
Alternativa B: INCORRETA. Não há recomendação para 
acompanhamento bimestral. Para paciente com 
risco alto recomenda-se acompanhamento médico 
e de enfermagem quadrimestral.
Alternativa C: CORRETA. Para os usuários com HAS com 
escore de Framingham na categoria de baixo risco, 
indica-se que consultem anualmente com o médico 
e com o enfermeiro. Aqueles com risco moderado de-
verão realizar consulta médica e de enfermagem se-
mestralmente. Aqueles com risco alto farão acompa-
nhamento médico e de enfermagem quadrimestral.
Alternativa D: INCORRETA. Não há recomendação para 
acompanhamento trimestral. Para paciente com 
risco alto recomenda-se acompanhamento médico 
e de enfermagem quadrimestral.

▍RESPOSTA: Ⓒ

04 (UNIFIL – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO 
IVAÍ – 2019) A avaliação secundária no trauma 

consiste na avaliação cefalocaudal do indivíduo, 
com o objetivo de identificar lesões que não foram 
observadas durante a avaliação primária. Além dis-

so, um breve histórico da vítima deve ser coletado 
e documentado. Sobre os componentes essenciais 
que devem ser questionados ao paciente vítima de 
trauma, assinale a alternativa correta:

 Ⓐ A abordagem dos eventos que levaram ao trau-
ma não é essencial nessa avaliação.

 Ⓑ É importante verificar se a vítima tem alergia a 
medicamentos, mas não há necessidade em saber 
as medicações de uso contínuo.

 Ⓒ As informações referentes ao histórico da vítima 
devem ser coletadas apenas com a própria vítima.

 Ⓓ O questionamento sobre alimentação recente 
é importante, devido ao risco de broncoaspiração 
durante indução anestésica.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. A história sobre a cena do 
trauma, chamada cinemática do trauma, deve ser 
avaliada pela equipe de atendimento pré-hospita-
lar ao trauma e questionada pela equipe de aten-
dimento hospitalar, pois esta pode trazer informa-
ções sobre possíveis lesões ainda não visualizadas. 
Alternativa B: INCORRETA. Tanto as alergias medica-
mentosas, como medicações de uso continuo são 
informações importantes, dado que há necessida-
de de conciliação ou suspensão desses medica-
mentos. Além de que saber tais informações pode 
ajudar a entender determinados sinais clínicos 
apresentados pelo paciente. 
Alternativa C: INCORRETA. As informações pessoais da 
vítima somente serão questionadas a ela mesmo 
quando apresentar Escala de Coma de Glasgow aci-
ma de 14, ou seja, lúcida e orientada e não se tratar 
de pessoas vulneráveis, como crianças. 
Alternativa D: CORRETA. A indução anestésica devido 
ao relaxamento dos esfíncteres e supressão do re-
flexo de tosse, pode ser um fator de risco para aspi-
ração de conteúdo gástrico em pacientes alimen-
tados recentemente. Portanto, faz-se necessário 
questionar sempre que possível.  

▍RESPOSTA: Ⓓ

05 (UNIFIL – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO 
IVAÍ – 2019) Em uma paciente vítima de aci-

dente automobilístico, no qual se evidencia trau-
matismo cranioencefálico moderado no atendi-
mento primário, a ação inicial mais importante é:

 Ⓐ Determinar a escala de coma de Glasgow.
 Ⓑ Assegurar permeabilidade das vias aéreas. 
 Ⓒ Estabelecer suporte circulatório.
 Ⓓ Providenciar remoção da vítima.
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GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Para identificar que se trata 
de um traumatismo cranioencefálico moderado 
um dos recursos utilizados é a escala de coma de 
Glasgow. 
Alternativa B: CORRETA. Manter via aérea patente é 
uma das ações iniciais mais importante quando 
se trata de um traumatismo cranioencefálico mo-
derado, dado o risco de obstrução de vias aéreas 
por queda de base de língua e por ritmo respira-
tório patológico, reduzindo a possibilidade de oxi-
genação das células e tecidos e podendo evoluir 
rapidamente para uma parada cardiorrespiratória. 
Recomenda-se seguir o mnemônico (XABCDE) de 
atendimento ao trauma proposto pelo Prehospital 
Trauma Life Support (PHTLS).
Alternativa C: INCORRETA. Conforme o mnemônico (XA-
BCDE) de atendimento ao trauma proposto pelo 
Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) a circulação 
é a quarta ação a ser realizada. Embora, o primeiro 
passo desse mnemônico aborde a avaliação por 
visualização de exsanguinação e controle de he-
morragias de grande volume, o suporte circulató-
rio deve ser realizado após garantia de vias aéreas 
pérvias e ventiladas.  
Alternativa D: INCORRETA. A remoção da vítima deve 
ser realizada tão logo se estabeleça a estabilização 
do quadro por meio das intervenções proposta no 
mnemônico do trauma (XABCDE – X avaliar exsan-
guinação; A. abertura de vias aéreas e estabilização 
da coluna cervical; B. boa ventilação e respiração; C. 
circulação; D. disfunção neurológica; E. exposição 
do paciente que poderá ser feita na emergência 
hospitalar). 

▍RESPOSTA: Ⓑ

06 (UNIFIL – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
DO IVAÍ – 2019) Assinale a alternativa que apre-

senta apenas indicações de cardioversão elétrica:
 Ⓐ Fibrilação atrial e flutter atrial.
 Ⓑ Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular 

sem pulso. 
 Ⓒ Atividade elétrica sem pulso e assistolia.
 Ⓓ Taquicardia paroxística supraventricular e fibri-

lação ventricular.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. Cardioversão é a descarga elé-
trica sincronizada ao complexo QRS que consegue 
reestabelecer o ritmo sinusal mais efetivamente 

nas taquicardias supraventriculares, como a fibrila-
ção atrial e flutter atrial. O choque elétrico despo-
lariza as fibras cardíacas excitáveis do miocárdio e 
possibilita o aumento de sua refratariedade, pro-
movendo a homogeneidade tissular.
Alternativa B: INCORRETA. Ambas representam ritmos 
de parada cardiorrespiratória (PCR) com presen-
ça de ritmos elétricos desorganizados detectáveis 
recomendando-se a desfibrilação durante a reani-
mação cardiopulmonar. A cardioversão é utilizada 
em arritmias de alta resposta e onde seja possível 
detectar os complexos QRS.
Alternativa C: INCORRETA. Ambas representam ritmos 
de parada cardiorrespiratória (PCR) e por não apre-
sentarem complexos QRS detectável, não tem reco-
mendação para cardioversão. Além disso, durante a 
reanimação cardiopulmonar também não se reco-
menda a desfibrilação para esses ritmos. 
Alternativa D: INCORRETA. A fibrilação ventricular é um 
ritmo de PCR, sendo recomendada a desfibrilação 
precoce associada a manobras de RCP.

▍RESPOSTA: Ⓐ

07 (UNIFIL – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO 
IVAÍ – 2019) A intoxicação aguda resulta do de-

sequilíbrio orgânico produzido pelo agente químico 
no sistema biológico humano. O quadro clínico que 
resulta das intoxicações retrata esta desordem na ho-
meostase, podendo ter consequências fatais, se não 
tratadas. Sobre a abordagem ao paciente intoxicado, 
analise as assertivas e assinale a alternativa correta:

I. A primeira medida a ser tomada ao se depa-
rar com uma vítima de intoxicação no âmbito 
pré-hospitalar é a estabilização do paciente, 
realizando uma rápida avaliação da função 
cardiorrespiratória.

II. Deve-se ligar imediatamente para os centros 
de informação e assistência toxicológica para 
tomar conhecimento de outras medidas espe-
cíficas.

III. É importante minimizar o contato do paciente 
com o agente tóxico, principalmente se a ex-
posição for cutânea. Deve-se retirar as roupas 
contaminadas e lavá-las com água corrente 
enquanto se providencia o transporte ao ser-
viço médico próximo.

IV. O objetivo do uso do carvão e/ou lavagem 
gástrica é minimizar a absorção do agente tó-
xico pelo organismo, tendo em vista que, es-
tando ainda no trato gastrintestinal, ainda não 
atingiu outros sistemas orgânicos.
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RESUMO PRÁTICO

1. ATENDIMENTO INICIAL AO PACIENTE GRAVE

Esquema para reconhecer um paciente grave:

Figura 1 – Repercussões nos sistemas orgânicos que causam os principais achados clínicos do paciente grave

Repercussões 
no Sistema 

Cardiovascular

Repercussões 
no Sistema 

Respiratório

Repercussões 
no Sistema 

Nervoso Central

Fonte: Autoria própria.

Figura 2 – Exemplos de sinais e sintomas que evidenciam clinicamente o acometimento dos sistemas orgânicos

Palidez
Sudorese pegajosa e fria

Taquicardia
Hipotensão
Bradicardia

 Dor precordial

Traquipneia
Bradipneia

Cianose central
Dispneia

Tiragem intercostal 

Desmaio
Rebaixamento do nível de 

consciência (confusão, torpor, 
irritação, coma)

Fonte: Autoria própria.

E o que o Enfermeiro pode fazer nessas situações?

MONITOR OXIGÊNIO VEIA

Ou seja: Monitorização multiparamétrica, oxigenoterapia de alto fluxo e punção venosa periférica 
de grosso calibre.

Alternativa D: INCORRETA. A imunossupressão não é 
uma contra indicação para realização de VNI. Deve 
ser realizada desde que o paciente seja colaborati-
vo com a terapia, postergando ou evitando a intu-
bação traqueal por ser um procedimento invasivo 
com risco aumentado de infecção. 

Alternativa E: INCORRETA. A VNI não está indicada em 
pacientes com instabilidade hemodinâmica e re-
baixamento do nível de consciência, sendo reco-
mendado nesses casos a instalação de via aérea 
avançada (intubação traqueal).

▍RESPOSTA: Ⓑ
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2. ATENDIMENTO INICIAL AO DOENTE POLITRAUMATIZADO

Figura 3 – Mnemônico para avaliação inicial do doente politraumatizado

X- Exsanguinação

A – Atendimento da Via Aérea e Controle da Coluna Cervical

B – Ventilação

C – Circulação (hemorragia e perfusão)

D – Disfunção neurológica

E – Exposição e Ambiente

Fonte do conteúdo: PHTLS/NAEMT. Secours et soins prehospitaliers aux traumatises. 8ª ed. Jones & Bartlett Learning; 2018. Autoria própria.

Para você lembrar do mnemônico do trauma (X-A-B-C-D-E) e gabaritar a questão!
Ô, Enfermeiro(a), o que você fará amanhã?
OXeee! Amanhã Buscarei Conhecimento, Dignidade e Esperança nos Estudos!

3. AFECÇÕES MAIS COMUNS NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

3.1 CHOQUE

Figura 4 – Tipos de choque

Hipovolêmico

Distributivo Ou Vasogênico (Anafilático; Séptico; Neurogênico)

Cardiogênico

Obstrutivo (Pneumotórax Hipertensivo; Tamponamento Cardíaco; Embolia Pulmonar)

Fonte do conteúdo: Martins HS, Brandão Neto RA, Scalabrini Neto A, Velasco IT. Emergências Clínicas: abordagem prática; 10ª ed.  

São Paulo: Manole; 2015. 1428 p. Autoria própria.



270 ▕ Urgência e Emergência

Ur
gê

nc
ia 

e 
Em

er
gê

nc
iaUrgência e 

Em
ergência

Figura 5 – Achados clínicos comuns no choque

CHOQUE

Hipotensão e 
Taquicardia

Hipoperfusão  
periféricaHiperlactemia

Fonte do conteúdo: Martins HS, Brandão Neto RA; Scalabrini Neto A, Velasco IT. Emergências Clínicas: abordagem prática; 10ª ed.  

São Paulo: Manole; 2015. 1428 p. Autoria própria.

3.2 TAQUIARRITMIAS E BRADIARRITIMAS

Para identificar uma arritmia e classificá-la, faça as cinco perguntas a seguir:

1. Qual é a frequência cardíaca?

<60 bpm = BRADICARDIA
60 a 100 bpm = NORMAL
>100 bpm = TAQUICARDIA

2. Tem completo QRS? Ele é estreito ou alargado?

Estreito = origem do estímulo é SUPRAVENTRICULAR
Largo = provável origem VENTRICULAR do estímulo

3. Como é o ritmo?

Regular
Irregular

1. Tem onda P?

2. Se tiver onda P, qual é a sua relação com o completo QRS?

Uma ou mais ondas P para cada QRS.
Intervalo PR: normal, aumentado, variável.
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A seguir, alguns pontos-chave para você gabaritar sua questão!

Sobre as bradiarritmias:

Figura 6 – Pontos-chave sobre as bradiarritmias

Alteração do nível de 
consciência, hipotensão 
ou choque, congestão 

pulmonar e dor torácica 
anginosa são sinais 
e sintomas de baixo 

débito!

Medicamentos para 
tratar bradiarritmias: 
atropina, dopamina e 

epinefrina

O marcapasso 
transcutâneo ou 

transvenoso pode ser 
necessário em casos 

refratários a tratamento 
medicamentoso ou em 
bloqueios de alto grau

Fonte do conteúdo: Canesin MF, Timerman S. Treinamento de Emergências Cardiovasculares  

Avançado da Sociedade Brasileira de Cardiologia – TECA A. São Paulo: Manole; 2013. Autoria própria.

Sobre as taquiarritmias:

Figura 7 – Pontos-chave sobre as taquicardias

Taquiarritmias estáveis largas regulares podem ser tratadas com amiodarona. Adenosina pode ser utilizada 
nos casos em que não se consegue diferenciar taquicardia ventricular (TV) monomórfica de taquicardia 
supraventricular com aberrância de condução. Cardioversão elétrica sincronizada pode ser considerada.

Pacientes com sinais ou sintomas causados pela taquiarritmia devem ser considerados instáveis e ser 
submetidos à cardioversão elétrica sincronizada imediata.

Taquiarritmias estáveis estreitas regulares podem ser tratadas com manobras vagais, adenosina, beta-
bloqueadores ou bloqueadores de canais de cálcio.

Taquiarritmias estáveis estreitas irregulares podem ser tratadas com betabloqueadores, bloqueadores 
de canais de cálcio ou antiarrítmicos (amiodarona ou propafenona).

Fonte do conteúdo: Canesin MF, Timerman S. Treinamento de Emergências Cardiovasculares Avançado da Sociedade  

Brasileira de Cardiologia – TECA A. São Paulo: Manole; 2013. Autoria própria.

3.3 PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA/CARDIOPULMONAR (PCR)

Os ritmos cardíacos que poderão ser encontrados são durante uma PCR são (AHA, 2015):

1. Taquicardia ventricular sem pulso (TV): ritmo chocável.
2. Fibrilação ventricular (FV): ritmo chocável.
3. Assistolia: ritmo não chocável.


