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Apresentação

O livro Preparatório para Residência em Enfermagem é o mais organizado e completo livro 
para os Enfermeiros que desejam ser aprovados nas Residências do Brasil. Fruto de um rigoroso 
trabalho de seleção de questões de Residências e elaboração de novos conteúdos, atende às mais 
diversas áreas de conhecimento na Enfermagem.

A presente obra foi redigida a partir do uso de 5 premissas didáticas que julgamos ser de fun-
damental importância para todo estudante que deseja ser aprovado nos mais diversos exames na 
Enfermagem:

1. Questões comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as falsas), por autores especializados.

2. 100% das questões são de provas passadas.

3. Questões selecionadas com base nas disciplinas e assuntos mais recorrentes nos concursos.

4. Resumos práticos ao final de cada disciplina.

5. Questões categorizadas por assunto e grau de dificuldade sinalizadas de acordo com o seguin-
te modelo:

O livro Preparatório para Residência em Enfermagem será um grande facilitador para seus 
estudos, sendo uma ferramenta diferencial para o aprendizado e, principalmente, ajudando você a 
conseguir os seus objetivos.

Bons Estudos!

Thalita Galeão
Editora
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Enfermagem em Urgência e 
Emergência

Autores: Marcus Vinicius Villarinho de Sousa e 
Tatiane Cunha Florentino

Um paciente de 78 anos de idade, divorciado 
e aposentado, chega à emergência apresen-
tando síndrome hiperosmolar hiperglicêmica 
não cetótica que, após estabilização, evoluiu 
posteriormente para quadro de hipoglicemia. 
A respeito desse caso clínico e considerando os 
conhecimentos correlatos, julgue os itens a se-
guir: questões 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 

01 (IADES – SES-DF – 2020) A síndrome hiperos-
molar não cetótica é um estado de hiper-

glicemia grave (superior a 600 mg/dL a 800 mg/
dL), acompanhada de desidratação e alteração 
do estado mental, na ausência de cetose.

 (     ) CERTO (     ) ERRADO

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Para a resolução da questão aten-
te para as complicações do diabetes mellitus. A 
síndrome hiperosmolar é uma delas. 
RESOLUÇÃO. É caracterizada pela ausência de ce-
toacidose (por isso não cetótica) e por outros 
sinais como hiperosmolaridade, desidratação 
profunda e hiperglicemia grave.
▍Resposta: CERTO

02 (IADES – SES-DF – 2020) Em pacientes com 
hiperglicemia, é comum existir uma 

maior predisposição para o desenvolvimento 
de infecções. Isso se deve à alteração na função 
dos neutrófilos, inibição da fagocitose mediada 
por complemento, alteração nas imunoglobu-
linas pela respectiva glicosilação não enzimá-
tica, maior aderência dos microrganismos por 
uma alteração na composição dos carboidra-
tos dos receptores de membrana e maior de-
senvolvimento bacteriano associado à presen-
ça de edema.

 (     ) CERTO (     ) ERRADO

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Para a resolução da questão aten-
te para as complicações do diabetes mellitus.
RESOLUÇÃO. As alterações ocasionadas pela hi-
perglicemia levam a uma série de alterações 
dermatológicas e fisiológicas. As bactérias se 
tornam cada vez mais frequentes e em casos de 
hospitalização podem ocorrer de forma gene-
ralizada (Sepse).
▍Resposta: CERTO

03 (IADES – SES-DF – 2020) A hiperglicemia es-
tá associada a um pior prognóstico em 

eventos isquêmicos, como infarto agudo do 
miocárdio e acidente vascular cerebral.

 (     ) CERTO (     ) ERRADO
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GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Para a resolução da questão aten-
te para as complicações do diabetes mellitus.
RESOLUÇÃO. Neste caso em pacientes portadores 
de diabetes mellitus, a liberação de hormônios 
do estresse como corticoesteróides e catecola-
minas, o qual associado a uma série de fatores 
desorganizam o sistema imune e a resposta in-
flamatória levam a piora dos prognósticos prin-
cipalmente em unidades de terapia intensiva.
▍Resposta: CERTO

04 (IADES – SES-DF – 2020) A concentração ide-
al de glicemia deve ser de 140 mg/dL - 

180 mg/dL. Está indicado iniciar com infusão de 
insulina quando a glicemia se apresentar maior 
que 180 mg/dL.

 (     ) CERTO (     ) ERRADO

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Caro aluno, fique atento as di-
retrizes da Associação Americana de Diabetes 
(ADA).
RESOLUÇÃO. Fique atento ao tipo de insulina a ser 
administrada e o tempo de aplicação entre ca-
da dose. Os valores irão variar de acordo com 
o grau e o tipo de insulina a ser administrada.
▍Resposta: CERTO

05 (IADES – SES-DF – 2020) Hipoglicemia é a di-
minuição dos níveis glicêmicos com ou 

sem sintomas – para valores abaixo de 70 mg/
dL. Os sintomas clínicos, entretanto, usualmen-
te ocorrem quando a glicose  plasmática  é  me-
nor,  de 60 mg/dL a 50 mg/dL, podendo esse li-
miar ser mais alto para aqueles pacientes cujas 
médias de glicemias são elevadas, ou mais bai-
xo para aqueles que fazem tratamento intensi-
vo e estão acostumados a glicemias mais baixas.

 (     ) CERTO (     ) ERRADO

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Para a resolução da questão aten-
te para as complicações do diabetes mellitus e 

os valores de referência para hiperglicemia e hi-
poglicemia.
RESOLUÇÃO. De acordo com a Sociedade Brasilei-
ra de Endocrinologia os valores são abaixo de 
70 mg/dl sempre correlacionado a outros fato-
res. Deve-se lembrar que esses fatores devem 
estar atrelados a cada paciente e os sintomas 
podem variar a cada paciente.
▍Resposta: CERTO

06 (IADES – SES-DF – 2020) Os riscos atribuíveis 
à hipoglicemia secundária ao tratamento 

com insulina podem ser evitados ou minimiza-
dos com a implementação de algoritmos tera-
pêuticos adequados, minimizando os erros de  
eventos monitorização e evitando a hipercorre-
ção da hipoglicemia com a finalidade de preve-
nir o dano neuronal secundário à hipoglicemia 
e à hiperglicemia de reperfusão.

 (     ) CERTO (     ) ERRADO

GRAU DE DIFICULDADE

RESOLUÇÃO. Os algoritmos terapêuticos irão va-
rias de acordo com o grau da doença e o me-
tabolismo de cada paciente. Os tempos variam 
de acordo com o fabricante, desvio padrão, mo-
nitorização de cetonas no sangue, urina.
▍Resposta: CERTO

07 (IADES – SES-DF – 2020) Os fatores mais im-
portantes que determinam a hiperglice-

mia são: a resistência à ação insulínica com a 
consequente diminuição da incorporação de 
glicose à célula e o aumento da gliconeogêne-
se e falta de “freio” desta pela insulina.

 (     ) CERTO (     ) ERRADO

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Saber identificar os fatores da hi-
perglicemia e hipoglicemia irá ajudar na dife-
renciação entre sinais e sintomas de cada.
RESOLUÇÃO. Os pacientes hiperglicêmicos ten-
dem com o tempo a aumentar a resistência a 
insulina, diminuindo a captação de glicose pe-
las células e aumentam e gliconeogênese, que 
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no caso é a formação de “novo açúcar” produ-
ção de glicose.
▍Resposta: CERTO

ID: ROS, 69 anos de idade, sexo feminino DN: 
12/04/1950
•  HD:

• ICC descompensada – perfil B – (FEVE: 
15%)

• Derrame pleural HTD a/e – paraneoplá-
sico? ICC?

• HAS, DM, DRC agudizada
• Sepse de foco pulmonar – tratada
• EAP recorrente
• Neoplasia/adenoma de parótida direita 

-> linfonodomegalia torácica a/e
• Hipercalemia.

• Fez uso de:
• Tazocin – 07/11/19 – 24/11/19.

• HP:
• Portadora de DM, HAS, ICC, miocardio-

patia dilatada chagásica, massa cervical 
D (desde 2013 sem investigação) – cirur-
gia de cabeça e pescoço.

• Faz uso regular: furosemida 40 mg 1-0-
0; bisoprolol 5 mg 1-0-0; hidralazina 50 
mg 1-0-1; propatilnitrato 10 mg 1-0-1; 
ivabradina 5 mg 0-1-0; insulina NPH 12-
8-4 UI Sem alergia medicamentosa

• Admissão UTI – paciente levada à UTI para 
compensação clínica, com quadro de disp-
neia aos pequenos esforços e taquipneia 
(FR = 24 irpm), além de dessaturação (Sa-
tO2 = 96%). PA na admissão = 158 mmHg 
x 104 mmHg.

• Evolução – paciente mantém grave estado 
geral, segue desorientada em tempo e es-
paço, respondendo a comandos, tendendo 
à hipertensão e à taquicardia. Hemodinâ-
mica estável, sem infusão de drogas vasoa-
tivas desde o dia anterior. Em ventilação es-
pontânea, com aporte de oxigênio sob ca-
teter nasal 5 L/min, sem sinais de descon-
forto respiratório, mantendo saturação pe-
riférica limítrofe. Sem registros de febre. 
Dieta por SNE, último episódio de hipogli-
cemia na tarde de ontem. Diurese via SVD, 
débito urinário de 1.100 mL/24 horas. Sem 
registros de evacuação desde a internação 
em BOX de emergência.

• Ao exame
• PA = 130 mmHg x 83 mmHg | Pressão ar-

terial média = (98) mmHg | FC = 99 bpm 
| SatO2 = 93% CN 5 L/min | FR = 20 ipm | 
Tax = 36,4 °C 

• GEG, vigil, hipocorada 1+/4+, hidratada, 
acianótica, anictérica, afebril.

• Presença de massa aderida a planos pro-
fundos em região cervical direita, leve 
hemorragia em conduto auditivo.

• ACV = RCR em 2T, BNF.
• AR = MV reduzido em base direita, com 

crepitações bilaterais.
• Abdome: globoso, doloroso à palpação 

em flanco D, com fígado palpável abai-
xo da RCD, RHA+, edema de parede ab-
dominal.

• Extremidades: aquecidas, TEC < 3s, ede-
ma de mmii 2+/4+.

Com base nesse caso clínico e nos conhecimen-
tos correlatos, julgue os itens a seguir nas ques-
tões 8, 9, 10, 11.

08 (IADES – SES-DF – 2020) No caso dessa pa-
ciente, há necessidade de intubação oro-

traqueal, pois, aparentemente, está em Glas-
gow 5.

 (     ) CERTO (     ) ERRADO

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Fique atento aos sinais vitais e ao 
exame físico do paciente.
RESOLUÇÃO. No caso clínico acima a saturação da 
paciente (SatO2 = 93% CN 5 L/min) em cateter 
nasal. A paciente se encontra em Glasgow 11, 
não sendo necessária a intubação orotraqueal.
▍Resposta: ERRADO

09 (IADES – SES-DF – 2020) Ao realizar a avalia-
ção da paciente, o enfermeiro deve ob-

servar as características definidoras e os fatores 
relacionados à patologia que levarão à elabora-
ção do diagnóstico de enfermagem e do plano 
de cuidados.

 (     ) CERTO (     ) ERRADO
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DICA DO AUTOR: Caro aluno, fique atento aos si-
nais e sintomas em casos de PCR e as condu-
tas para reversão.
RESOLUÇÃO: Em casos de hipotermia após PCR, 
o paciente deve ser mantido a uma tempe-
ratura de 32°C para evitar possíveis sequelas 
neurológicas.
▍Resposta: CERTO

69 (IADES – SES-DF – 2021) As compressões 
cardíacas devem ser de pelo menos 8 

centímetros e rápidas (100/min a 120/min), 
aguardando-se sempre o retorno total do tórax.

 (     ) CERTO (     ) ERRADO

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Questão de raciocínio direto.
RESOLUÇÃO: As compressões cardíacas devem 
ser de pelo menos 4 centímetros para evitar 
possíveis traumas costais em um ritmo de 100 a 
120 compressões por minuto.
▍Resposta: ERRADO

EXAMES LABORATORIAIS DISTÚRBIO ÁCIDO –BÁSICO (DAB)

O exame para análise e identificação dos distúrbios acidobásico → hemogasometria arterial. 
Importante: a interpretação correta do DAB requer a associação com o quadro clínico, exame 

físico e história do paciente.

O que podemos encontrar numa gasometria arterial: 

Quadro 1 – Definição dos parâmetros encontrados no exame de gasometria arterial

Parâmetro Significado

pH Determina a presença de acidose ou alcalose. No entanto, o pH normal não necessaria-
mente indica a ausência de DAB. 

PO2 Pressão parcial de oxigênio, exprime a eficácia das trocas de oxigênio entre os alvéolos e 
os capilares pulmonares. Reflete a hematose alveolar-capilar.

PCO2 Pressão parcial de gás carbônico, exprime a eficácia da ventilação alveolar.

HCO3- Alterações na concentração de bicarbonato no plasma podem desencadear DAB meta-
bólicos. Reflete a concentração de bicarbonato no organismo.

Anion Gap
Estimado a partir da diferença entre as concentrações séricas de cátions (Na+e K+) e 
ânions (Cl– e HCO3–) rotineiramente dosadas. Contribui para identificar acidose metabó-
lica com ânion gap aumentado.

Base excesso (BE) Sinaliza o excesso ou déficit de bases dissolvidas no plasma sanguíneo.

Lactato Marcador sérico de hipoperfusão e que auxiliam na compreensão dos DAB.

Eletrólitos Dados sobre sódio, potássio, cálcio iônico e cloreto podem ser encontrados. 

Dados da série 
vermelha 

Podem ser encontrados no exame valores de hemoglobina (Hb). Útil para correlacionar 
se reduções de Hb podem estar relacionadas a quadros de hipoxemia.

Fonte: Knobel, E. Condutas no paciente grave / Elias Knobel. 4. ed. -- São Paulo : Editora Atheneu, 2016.

O equilíbrio ácido-básico em níveis compatíveis com a vida é consequência do controle por dois sistemas 
principais: 
• O respiratório, que regula a retenção e eliminação do dióxido de carbono (CO2); 
• O sistema tampão plasmático, do qual o bicarbonato (HCO3–) é o principal componente

RESUMO PRÁTICO
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Os principais distúrbios do equilíbrio acido-básico primário englobam: 

Figura 1 – Característica da acidose e alcalose nos DAB

Fonte: Autoria própria, 2021.

Além disso, para interpretar a gasometria arterial precisamos lembrar dos valores de referên-
cia para os gases arteriais:

Figura 2 – Valores de referência dos parâmetros da gasometria arterial

Parâmetros Valores de referência
pH 7,35-7,45

PO2 80-100 mmHg

PCo2 35-45 mmHg

HCO3 22-26mEq/L

BE +2 a –2*

*pode variar conforme analisador utilizado
Fonte: Autoria própria, 2021.

Respiratória

ou 

Metabólica

Respiratória

ou 

Metabólica

Acidemia ou acidose

Diminuição do pH sanguíneo (ou aumento 
da concentração [H+] no sangue);

A acidose se refere ao processo  
que tende a diminuir o pH.

Alcalemia ou acidose

Elevação do pH sanguíneo (ou redução 
da concentração do [H+]).

Alcalose diz respeito ao processo que 
tende a aumentar o pH.

De maneira geral, consideramos para a análise dos dados da gasometria dois com-
ponentes que se equilibram:
• O componente respiratório constituído pelos valores da PO2 e PCO2
• O componente metabólico representado pelos valores do HCO3- e BE ou 

Ânion Gap. 

Não 
esquecer


