
PROCESSO DE 
ENFERMAGEM E PRÁTICAS

 DO CUIDAR

de concursos e residências:

RUDVAL SOUZA DA SILVA
THAIS CONCEIÇÃO DA SILVA MARQUES 

AUTORES

250q_enf_b.indd   3 29/06/18   12:43



Autores

Rudval Souza da Silva
Coordenador e Autor

Enfermeiro, graduado pela Universidade Católica do Salvador (UCSal). Doutor em 
Enfermagem pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Escola de Enfer-
magem da Universidade Federal da Bahia com Doutorado Sanduíche na Escola Su-
perior de Enfermagem do Porto, Porto, Portugal, com bolsa da CAPES. Especialista 
em Cuidados Paliativos pela Asociacion Pallium Latinoamerica – Universidad Del Sal-
vador, Buenos Aires, Argentina. Líder do Grupo de Pesquisa sobre o Cuidado em En-
fermagem (GPCEnf ) e Professor Adjunto da Universidade do Estado da Bahia (UNEB/
Campus VII) – Senhor do Bonfim-BA.

 

Thais Conceição da Silva Marques 
Autora

Enfermeira graduada pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB/Campus VII - 
Senhor do Bonfim. Membro do Grupo de Pesquisa sobre o Cuidado em Enfermagem 
(GPCEnf). 

250q_enf_b.indd   5 29/06/18   12:43



Apresentação

O livro Processo de enfermagem e práticas do cuidar é o mais organizado e 
completo livro para os Enfermeiros que desejam ser aprovados nos concursos do Bra-
sil. Fruto de um rigoroso trabalho de seleção de questões de concursos 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 fundamental 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, assim como questões com resolução explicativa e gabarito.

2. 100% das questões são de concursos passados.
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 seguinte modelo:

FÁCIL

INTERMEDIÁRIO

DÍFICIL

O livro Processo de enfermagem e práticas do cuidar será um grande facilitador 
para seus estudos, sendo uma ferramenta diferencial para o aprendizado e, principal-
mente, ajudando você a conseguir os seus objetivos.

Bons Estudos!

Geisel Alves
Editor
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01  (IFRS - ENFERMEIRO - 2014) A promoção 
da saúde, de acordo com Brunner & 

Suddarth (2011), pode ser definida como 
“aquelas atividades que ajudam as pes-
soas a desenvolver recursos que mantêm 
ou aumentam o bem-estar e a melhorar 
a qualidade de suas vidas”. A proximida-
de do enfermeiro com o usuário pela ca-
racterística da assistência que propicia ao 
cuidado direto favorece a oportunidade 
para o desenvolvimento do ensino para a 
saúde. O ensino para a saúde constitui-se 
em uma estratégia para promover o au-
tocuidado em casa e na comunidade pa-
ra diferentes fases da vida. Pode-se dizer 
sobre o autocuidado que:

 I. Reduz os custos dos cuidados à saú-
de, auxilia a evitar doenças, auxilia a 
gerenciar as terapias.

 II. A adesão ao tratamento é uma das 
metas da educação em saúde e re-
quer alterações no estilo de vida pa-
ra realizar atividades específicas que 
promovam e mantenham saúde.

 III. O enfermeiro educador deve forne-
cer o conhecimento para o usuário 
concretizar o aprendizado.

 IV. A prontidão para o aprendizado é 
um fator significativo que influencia 
o aprendizado. “O momento ensiná-
vel” ocorre quando o conteúdo e as 
habilidades que estão sendo ensina-

das são compatíveis com a tarefa que 
se deve realizar.

 V. Antes de iniciar a educação em saú-
de, o enfermeiro precisa realizar uma 
avaliação cultural abrangente, pois 
os padrões sociais e culturais do usu-
ário devem ser incorporados ao pla-
nejamento do ensino-aprendizado.

Estão corretas as afirmativas:

 Ⓐ I, II, III.
 Ⓑ I, II, IV, V.
 Ⓒ I, II, III, V.
 Ⓓ I, II, IV.
 Ⓔ I, II, III, IV, V.

GRAU DE DIFICULDADE

RESOLUÇÃO: O autocuidado é um fenôme-
no que é estudado na Ciência da Enfer-
magem e para tal foi desenvolvida a Teo-
ria do Autocuidado pela enfermeira ame-
ricana Dorothea Elizabeth Orem. Ao con-
ceber a teoria, Orem reconhece que o 
autocuidado consiste, basicamente, na 
ideia de que os indivíduos, quando capa-
zes, devem cuidar de si mesmos1. Nessa 
perspectiva, infere-se que o autocuidado 
coaduna com o conceito de promoção 
da saúde como um processo de capaci-
tação da comunidade para atuar na me-
lhoria de sua qualidade de vida e saúde, 
incluindo uma maior participação nes-

Gestão dos Cuidados 
Profissionais de Enfermagem 1
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12 ▕ Gestão dos Cuidados Profissionais de Enfermagem

se processo2. “Como profissional de saú-
de, a enfermeira tem a responsabilidade 
de promover atividades que estimulem 
o bem-estar, a autorrealização e a satisfa-
ção pessoal. Cada interação com os con-
sumidores de cuidados de saúde tem de 
ser considerada uma oportunidade pa-
ra promover atitudes e comportamentos 
positivos de saúde”3:54.
O enunciado da questão traz um concei-
to para promoção da saúde e sua inter-
-relação com o autocuidado. Nesse con-
texto o enfermeiro como educador não 
deve fornecer o conhecimento para o 
usuário, mas concentrar-se no potencial 
de bem-estar da pessoa e reconhecer o 
seu conhecimento, sua realidade cultural 
e prontidão para o aprendizado e a partir 
desses elementos, encorajá-la às devidas 
alterações nos hábitos pessoais, estilo de 
vida e ambiente, respeitando a sua capa-
cidade reflexiva, sua autonomia e a exis-
tência de compatibilidade entre o conte-
údo, a habilidade e as tarefas a serem rea-
lizadas, de modo a reduzir os riscos e me-
lhorar a saúde e bem-estar3 Nessa pers-
pectiva, o autocuidado promove condi-
ções para a prevenção de doenças e o ge-
renciamento dos cuidados e, consequen-
temente, potencializa a redução dos cus-
tos dos cuidados à saúde4.
▍Resposta: Ⓑ

02  (TRT 8ª REGIÃO – PA - CESPE - 2016) Ten-
do em vista que no processo de tra-

balho de gerenciamento e de assistência 
de enfermagem decidir é uma das princi-
pais ações de um líder, assinale a opção 
correta

 Ⓐ A decisão tomada com base em evi-
dências é um processo ainda pouco ado-
tado pelos enfermeiros devido à baixa 
produção científica na área.

 Ⓑ Pensar criticamente é um processo 
mais complexo do que apenas resolver 

problemas ou tomar decisões, pois en-
volve raciocínio e avaliação em nível su-
perior e apresenta um componente cog-
nitivo e afetivo.

 Ⓒ Na tomada de decisões, devem ser 
desprezadas habilidades como intuição, 
insight e empatia, por serem desnecessá-
rias a esse processo.

 Ⓓ A solução de problemas e o raciocí-
nio crítico são requisitos secundários na 
atividade de liderança, que tem como 
principal requisito a tomada de decisão.

 Ⓔ Os atos de decidir, resolver proble-
mas e pensar de forma crítica são habili-
dades inatas, razão pela qual nem todos 
os enfermeiros conseguem desenvolvê-
-las.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. A prática basea-
da em evidências é uma abordagem que 
possibilita a melhoria da qualidade da as-
sistência à saúde e é adotado pelos en-
fermeiros, considerando ser uma aborda-
gem que envolve a definição de um pro-
blema, a busca e avaliação crítica das evi-
dências disponíveis (principalmente pes-
quisas), implementação das evidências 
na prática e avaliação dos resultados ob-
tidos. Incorpora, ainda, a competência 
clínica do profissional e as preferências 
do cliente para a tomada de decisão so-
bre a assistência à saúde. Para tanto, o en-
fermeiro lança mão do processo de en-
fermagem como recurso metodológico 
a embasar a sua prática5. Até o início do 
século XXI ainda era incipiente o desen-
volvimento de pesquisas com caracterís-
ticas necessárias para sustentar a prática 
baseada em evidências no contexto da 
enfermagem. Todavia, nos últimos anos, 
essa realidade tem se modificado, de mo-
do que a prática baseada em evidências 
é hoje uma realidade crescente na área 
da saúde e na enfermagem e tem recorri-
do à tríade de estudos: melhor evidência, 
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13▏ 

habilidade na pesquisa clínica e a prefe-
rência do cliente6-7.
Alternativa B: CORRETA. Pensar criticamen-
te é fazer uso de um pensamento reflexi-
vo que consiste em avaliar corretamente 
os dados com o objetivo de gerar infor-
mações e é focado na decisão acerca do 
que se pensa ou não como um resultado 
a ser alcançado. Consiste, ainda, na capa-
cidade de saber questionar e responder 
às perguntas que requerem habilidades 
para analisar, sintetizar e avaliar informa-
ções, sendo entendido como uma habili-
dade que pode ser aprendida e desenvol-
vida. O pensamento crítico se apresen-
ta como aptidão essencial no processo 
diagnóstico em enfermagem e é definido 
como um julgamento intencional que re-
sulta em interpretação, análise, avaliação 
e inferência, além de explicação das evi-
dências sobre as quais o julgamento foi 
baseado. Na enfermagem, o pensamen-
to crítico é considerado um componente 
essencial da responsabilidade profissio-
nal e da qualidade da assistência de en-
fermagem8.
Alternativa C: INCORRETA. Chiavenato9 estru-
tura seu modelo no processo de toma-
da de decisão em sete etapas para a so-
lução de problemas: 1) Percepção da si-
tuação que envolve algum problema; 2) 
Análise e definição do problema; 3) De-
finição de objetivos; 4) Procura de alter-
nativas de solução ou de cursos de ação; 
5) Avaliação e comparação dessas alter-
nativas; 6) Escolha (seleção) da alternati-
va mais adequada ao alcance dos objeti-
vos; 7) Implementação da alternativa es-
colhida. Logo, intuição, insight e empatia 
são habilidades essenciais a esse proces-
so e elementos adicionais ao pensamen-
to crítico10.
Alternativa D: INCORRETA. A liderança envol-
ve compromisso, responsabilidade, em-
patia, habilidade para tomada de deci-
sões, comunicação e gerenciamento de 
forma eficaz9. Para ocorrer tal fenômeno, 

é necessário que o profissional desenvol-
va um pensamento crítico-reflexivo, ca-
paz de promover mudanças sociais e que 
atenda às necessidades da atenção à saú-
de da clientela. Portanto, a solução de 
problemas e o raciocínio crítico são ele-
mentos essenciais na atividade de lide-
rança, que tem como principal requisito 
a tomada de decisão.
Alternativa E: INCORRETA. “Tomar decisões 
costuma ser entendido como o mesmo 
que administrar, sendo um dos critérios 
de julgamento do administrador expe-
riente. Muito do tempo de um adminis-
trador é usado no exame crítico de pro-
blemas, em sua solução e na tomada de 
decisão. A qualidade das decisões toma-
das por um líder-administrador é o que 
normalmente mais pesa em seu sucesso 
ou fracasso”10:3. Decidir, assim, é a ativida-
de mais inata de um líder e o elemento 
central de uma administração. No entan-
to, resolver problemas e pensar de forma 
crítica constituem habilidades aprendi-
das que melhoram com a prática e a con-
sistência, a partir do uso de instrumentos, 
técnicas e estratégias consagrados para 
um processo decisório eficiente10.

03  (EBSERH -  - 2014) O enfermeiro, com a 
liderança e a motivação adequadas, 

é capaz de resolver os problemas mais 
complexos. Considerando esse tema, as-
sinale a alternativa que apresenta carac-
terística(s) de um líder eficaz. 

 Ⓐ Demonstração de afeto, compreen-
são e empatia com os outros. 

 Ⓑ Utilização de uma abordagem unila-
teral na tomada de decisões. 

 Ⓒ Delegação de trabalho aleatoriamente. 
 Ⓓ Inconsistência no manejo de conflitos. 
 Ⓔ Proatividade e inflexibilidade.

GRAU DE DIFICULDADE
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GESTÃO DOS CUIDADOS PROFISSIONAIS DE 
ENFERMAGEM

1. PLANEJAMENTO E GESTÃO DO CUIDADO

Sobre Planejamento, é importante 
saber as diferenças entre o planejamento 
estratégico, tático e operacional17.

Resumo Prático 4

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PLANEJAMENTO TÁTICO PLANEJAMENTO OPERACIONAL

O planejamento estratégico é 
o começo de tudo, é a visão 
do futuro da organização, 
que se estrutura nos fatores 
ambientais externos, e nos 
fatores internos, em que de-
finimos os valores, visões e 
missão da organização.

Tem um envolvimento mais 
limitado, em nível departa-
mental, envolvendo às vezes 
apenas um processo de pon-
ta a ponta. É o responsável 
por criar metas e condições 
para que as ações estabeleci-
das no planejamento estraté-
gico sejam atingidas.

Nesse planejamento é que 
surgem as ações e metas tra-
çadas pelo nível tático para 
atingir os objetivos das deci-
sões estratégicas.

As decisões tomadas são de 
responsabilidade da alta ad-
ministração da empresa. Na 
sua maioria pela direção, pro-
prietário, coordenação geral, 
presidente ou diretoria. Isso 
depende de como a empresa 
distingue o nível hierárquico 
dos seus processos.

Por se tratar de um plane-
jamento mais específico, as 
decisões podem ser tomadas 
por pessoas que ocupam os 
cargos entre a alta direção e 
o operacional, como execu-
tivos da diretoria e gerentes.

Os envolvidos são aqueles 
que executam as ações que 
são aplicadas em curto prazo, 
geralmente no período de 3 a 
6 meses.
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190 ▕ Resumo Prático

1.2 NORMA REGULAMENTADORA – 32 (NR 32)

É uma norma que foi editada pelo Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, publica-
da no Diário Oficial da União de 16/11/05 
– Seção 1 - a partir da Portaria n.º 485, de 
11 de novembro de 2005 – a qual aprova 
a Norma Regulamentadora n.º 32 (Segu-
rança e Saúde no Trabalho em Estabeleci-
mentos de Saúde). Essa norma surgiu da 
solicitação dos trabalhadores da área da 
saúde apresentada à Comissão Tripartite 
Paritária Permanente, em busca por nor-
malizar as situações de riscos e como pre-
venir tais riscos21.

Essa norma tem por finalidade esta-
belecer as diretrizes básicas para obter 

medidas de proteção à segurança dos 
trabalhadores em serviços de saúde. En-
tende-se como serviços de saúde, ações 
voltadas para a promoção, recuperação, 
assistência, pesquisa e ensino em saúde 
destinada à população em qualquer nível 
de complexidade. O objetivo é prevenir 
acidentes e doenças causados pelo tra-
balho nos profissionais da saúde, elimi-
nando ou controlando as condições de 
risco presentes nos serviços de saúde21. 

A NR-32 recomenda para cada situa-
ção de risco a adoção de medidas pre-
ventivas e a capacitação dos trabalhado-
res para o trabalho seguro, classificando 
os riscos em21:

As ações são criadas pensan-
do em longo prazo, normal-
mente feitas para o período 
de 5 a 10 anos, que buscam 
uma visão ampla da orga-
nização sem ações muito 
detalhadas, pois seria difícil 
acertar tantos detalhes para 
um período tão longo.

O tempo que as ações são 
aplicadas, geralmente no 
período de 1 a 3 anos mensu-
rando ações para um futuro 
mais próximo do que o visa-
do no planejamento estraté-
gico, ou seja, médio prazo.

Todos os níveis da organiza-
ção estão envolvidos e cui-
dam do acompanhamento 
da rotina, garantindo que 
todas as tarefas e operações 
sejam executadas, de acordo 
com os procedimentos esta-
belecidos, preocupando-se 
em alcançar os resultados 
específicos.

O planejamento deve ser 
revisado e atualizado con-
tinuamente, para que as in-
formações sejam mais reais 
e sirvam como fatos e dados 
para tomadas de decisão. 
Passo essencial para que não 
haja grandes variações entre 
o que foi planejado e o que 
foi executado.

Os planos começam a ser 
mais detalhados. Ocorre, 
portanto, a decomposição 
do planejamento estratégico. 
Ele traduz e interpreta o pla-
no estratégico para transfor-
má-lo em planos concretos, 
em que vai se desenvolver o 
plano de marketing, produ-
ção, pessoal, ou seja, finan-
ceiro empresarial.

É importante entender que um planejamento estratégico não vai sair do papel se os planos 
do nível tático e operacional não forem bem estabelecidos, pois é um processo integrado e 
interdependente. Todos os níveis são necessários: o estratégico para orientar a visão, o tático 
para desdobrar essa visão em planos de ação menores, e o operacional para levar os planos à 
execução. Por isso, os planejamentos devem envolver todos da empresa e é um incentivo para 
que as pessoas se comprometam com os resultados.
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