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PROVA OBJETIVA 

De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas da prova objetiva, para cada item: o 
campo designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. 
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para 
as devidas marcações, use a folha de respostas da prova objetiva, único documento válido para a correção da sua prova objetiva. 

A anticoncepção de emergência (AE) é uma proposta que veio 
contribuir para a garantia do exercício pleno dos direitos das 
mulheres na tomada de decisões sobre sua reprodução. Acerca 
desse assunto, julgue os itens seguintes. 

1 No caso de mulheres soropositivas que estão em tratamento 
com antirretrovirais, poderá haver comprometimento da 
eficácia do método de AE, caso seja utilizado o etinil-
estradiol em decorrência de interação farmacológica entre 
esses medicamentos.  

2 O método de administração de pílulas anticoncepcionais 
combinadas, compostas por estrogênio e progestágeno 
sintéticos, é conhecido por regime de Yuzpe.  

3 A AE é o método mais indicado nas situações de 
esquecimento prolongado do anticonceptivo oral, cálculo 
incorreto do período fértil, erro no período de abstinência ou 
interpretação equivocada da temperatura basal.  

4 O prazo para início da AE é de, obrigatoriamente, até 
72 horas após a relação sexual. 

  Um homem de quarenta e sete anos de idade, 70 kg, 
trabalhador de uma indústria, sofreu um acidente ao tentar 
consertar um tambor de óleo que explodiu. A vítima conseguiu 
sair do local sem inalar fumaça e foi encaminhada a um hospital 
de atendimento especializado. Ao ser examinado, apresentava 
50% de queimaduras de espessura parcial e total nas 
extremidades inferiores e superiores, nas mãos, nos braços e no 
tronco. A área atingida do tronco e dos membros inferiores foi 
apenas anterior, nas demais áreas, houve comprometimento 
circular. O paciente estava consciente, queixando-se de dores 
intensas, apresentando edema generalizado, pulso filiforme nas 
extremidades inferiores e murmúrio vesicular fisiológico à 
ausculta pulmonar. Os sinais vitais obtidos foram: 125 bpm, 
35 mrm, 35,8 ºC e 100 mmHg x 50 mmHg. Não foram palpados 
pulsos em membros superiores (apenas com doppler). Não havia 
expectoração de partículas de carbono no escarro e nem fuligem 
em narinas ou em boca. O débito urinário por cateter vesical de 
longa permanência estava entre 20 a 25 mL/hora. Os exames 
gasométricos encontravam-se normais e o hematócrito elevado. 
O paciente recebeu infusão venosa de Ringer Lactato por 
cateter central. A equipe de enfermeiros do local aplicou o 
modelo de Roy e a classificação dos diagnósticos de enfermagem 
da NANDA-I.  

Considerando esse caso clínico, julgue os itens subsequentes, a 
respeito da assistência de enfermagem. 

5 Existem evidências clínicas que indicam a presença do 
diagnóstico de enfermagem volume de líquidos deficiente.  

6 Para a reposição de líquidos, consideram-se as respostas 
individuais do paciente e os seus parâmetros clínicos, e os 
ajustes de volume obedecem a valores do hematócrito, da 
hemoglobina e dos níveis séricos de sódio.  

7 O cateter vesical de longa permanência, nesse caso, além de 

propiciar o monitoramento mais exato do débito urinário, 

permite avaliar também como está a função renal. No caso 

em questão, o débito urinário está adequado.  

8 Pela descrição do tipo de lesão ocorrida, houve inalação 

abaixo da glote, resultando nos indícios evidenciados no 

exame físico respiratório. 

9 Os pressupostos do modelo utilizado fundamentam-se na 

combinação das teorias de sistemas e adaptação, permitindo 

considerar o paciente um ser com inputs (estímulo da 

queimadura, por exemplo) e outputs (respostas ou 

comportamentos diante do estímulo).  

10 No planejamento da assistência ao paciente, o equilíbrio 

hídrico e a recuperação da perfusão tissular periférica são 

resultados esperados prioritariamente.  

11 A investigação da dor e a administração de analgésicos 

prescritos são intervenções apropriadas, assim como a 

orientação precisa acerca dos procedimentos a serem 

realizados e a tranquilização do paciente quanto aos cuidados 

instituídos.  

Acerca da assistência de enfermagem ao paciente com Síndrome 

de Guillain-Barré, julgue os itens a seguir. 

12 O cuidado de enfermagem deve priorizar a atenção à fadiga, 

pois essa síndrome caracteriza-se por um distúrbio 

autoimune que afeta a junção mioneural, provocando 

fraqueza em vários músculos voluntários. 

13 Os exames laboratoriais séricos, que evidenciam diminuição 

de proteínas no líquido cefalorraquidiano, são fundamentais 

para o diagnóstico clínico da doença.  

14 As prescrições de enfermagem devem contemplar a melhora 

da mobilidade física, a partir de exercícios passivos e de 

amplitude de movimentos, posicionamento funcional 

de membros paralisados e mudanças de decúbito. 
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A leishmaniose é considerada uma das seis endemias mais 
importantes no mundo. Sua associação a indivíduos portadores 
do Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV) é recente, mas 
tem representado um dos problemas mais importantes da 
atualidade. A respeito da coinfecção Leishmania-HIV, julgue os 
próximos itens. 

15 As manifestações clínicas mais comuns nos pacientes com 
leishmaniose visceral e HIV são hepato-esplenomegalia, 
febre e pancitopenia.  

16 A recomendação de realização de sorologia para HIV 
restringe-se aos pacientes com leishmaniose visceral, sendo 
facultativo esse exame para crianças com leishmaniose 
tegumentar cutânea.  

17 A reação intradérmica de Montenegro é o método mais 
indicado para o diagnóstico de leishmaniose visceral em 
pacientes com AIDS.  

18 O tratamento da coinfecção HIV-Leishmania é exclusivo 
para o caso, uma vez que o tratamento convencional com 
desoxicolato de anfotericina B, utilizado em pacientes 
imunocompetentes, não é suficiente para obter bons 
resultados nas formas visceral e tegumentar da doença. 

  Uma criança de um mês e dez dias de idade, atendida no 
serviço de crescimento e desenvolvimento de uma unidade básica 
de saúde, apresenta diarreia há três dias. Segundo a mãe, a 
criança é alimentada exclusivamente com leite materno e há dois 
dias passou a eliminar fezes líquidas, sem outras alterações, mas, 
progressivamente, houve piora da diarreia e diminuição da 
sucção no peito. No exame físico, foram detectados olhos fundos, 
sinal de irritação, ao ser movimentada, e regressão, após dois 
segundos, na avaliação do sinal da prega do abdome. Não foram 
observadas dificuldades respiratórias. A mãe relata ausência de 
febre, vômitos e sangue nas fezes.  

Considerando o caso clínico apresentado acima, julgue os itens 
subsequentes. 

19 A criança deve receber a classificação verde, sem 
desidratação, sendo indicado tratamento domiciliar. A mãe 
deve ser orientada a administrar soro oral, a manter a 
amamentação e a retornar imediatamente, em caso de 
agravamento do quadro.  

20 O exame da prega cutânea, realizado com técnica correta, 
exigiu que o enfermeiro colocasse a criança em posição 
supina, com os braços sobre a cabeça e as pernas estendidas, 
sendo feita a prega cutânea com a ponta dos dedos, polegar e 
indicador, na região acima do umbigo.  

21 Para o tratamento da diarreia, é indicada a administração de 
uma dose de 1 mg de vitamina K, por via intramuscular, 
além da primeira dose de antibiótico parenteral.  

22 A partir dos dados do exame físico, pode-se dizer que a 
criança apresentou sinal da prega do abdome com retorno 
muito lento, além de permanecer inquieto ou irritado.  

Acerca do controle de infecção, julgue os itens que se seguem. 

23 As mãos que mostram sujidade visível ou que estejam 
visivelmente contaminadas por sangue, fluidos ou excreções 
corporais devem ser friccionadas com solução alcoólica e 
dispensadas da lavagem com água e sabão. 

24 Substâncias anti-sépticas, usadas em pele e mucosa, devem 
ter ação letal ou inibitória da reprodução microbiana, ter 
baixa causticidade e ser hipoalergênicas. 

25 A polivinilpirrolidona iodo (PVPI) é um composto utilizado 
no ambiente hospitalar cujas formulações disponíveis 
(degermante, aquoso ou alcoólico) são tamponadas para o 
pH da pele.  

O Sistema Único de Saúde (SUS) é considerado a maior política 
inclusiva, por se destinar ao atendimento de mais de 190 milhões 
de brasileiros. Com relação à organização do SUS, ao 
planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação 
interfederativa, julgue os itens seguintes. 

26 Rede de atenção à saúde consiste no conjunto de ações e 
serviços de saúde articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da 
assistência à saúde. 

27 No planejamento da saúde devem ser considerados, 
exclusivamente, os serviços e as ações prestadas pela 
iniciativa pública, que deverão compor os mapas da saúde 
regional, estadual e nacional. 

28 A integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa 
na rede de atenção à saúde, mediante referenciamento do 
usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuado 
nas Comissões Intergestores. 

29 Comissões Intergestores (CIT) são instâncias de pactuação 
consensual entre os entes federativos para definição das 
regras da gestão compartilhada do SUS. No âmbito regional, 
a CIT está vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos 
administrativos e operacionais. 

  Um enfermeiro que compõe a equipe de saúde de uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS) prestou cuidados de emergência 
a uma criança de cinco anos de idade que ingeriu acidentalmente 
um medicamento. Nessa situação é indicada a lavagem gástrica.  

Acerca desse procedimento, julgue os itens a seguir. 

30 A lavagem gástrica pode ser realizada por sonda oro ou 
nasogástrica. 

31 Em crianças, uma lavagem gástrica bem sucedida necessita 
de uma média de 6 a 8 litros de soro fisiológico ou água. 

Com relação ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da rede 
de atenção à saúde mental, julgue os itens que se seguem. 

32 O objetivo dos CAPS é oferecer atendimento à população de 
sua área de abrangência, realizando o acompanhamento 
clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao 
trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento 
dos laços familiares e comunitários. 

33 Os CAPS devem oferecer acolhimento diurno e, quando 
possível e necessário, noturno. 

Julgue os itens subsequentes que versam acerca da Política de 
Humanização da Atenção e da Gestão (PNH). 

34 Um parâmetro da PNH para implementação de ações de 
urgência e emergência nos prontos-socorros, pronto 
atendimentos, assistência pré-hospitalar e outros, se refere 
à demanda acolhida e atendida de acordo com a avaliação 
de risco, garantido o acesso referenciado aos demais níveis 
de assistência. 

35 O Método Canguru é um tipo de assistência neonatal que 
implica em contato pele a pele o mais cedo possível entre os 
pais e o recém-nascido, de forma crescente e pelo tempo que 
ambos entenderem ser prazeroso e suficiente, promovendo 
autonomia e competência parental a partir do suporte da 
equipe, da interação familiar e de redes sociais. 

Julgue os itens seguintes quanto à atenção à saúde do recém-
nascido. 

36 Na avaliação da vitalidade ao nascer, a coloração da pele e 
das mucosas do recém-nascido é examinada para decidir 
procedimentos na sala de parto. 

37 A punção na face anterior do calcanhar é um procedimento 
indicado para a realização de exame de glicemia.  
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A enfermagem perioperatória inclui uma ampla variedade de funções de enfermagem associadas à experiência cirúrgica do paciente 
nas fases pré-operatória, transoperatória e pós-operatória. Com relação a esse assunto, julgue os itens que se seguem. 

38 A remoção de pelos no pré-operatório deve ser realizada em sala operatória, imediatamente antes da incisão cirúrgica, utilizando-
se lâmina de bisturi. 

39 A anestesia epidural é um bloqueio extenso da condução nervosa produzido quando um anestésico local é introduzido dentro do 
espaço subaracnoide no nível lombar, usualmente entre L4 e L5. 

40 Em situação de choque hipovolêmico, o paciente dever ser posicionado em decúbito lateral, com a cabeça hiperdistendida e as 
pernas devem estar retas.  

Acerca dos cuidados a pacientes idosos em situações clínico-cirúrgicas, julgue os próximos itens. 

41 Pacientes idosos que foram submetidos à prostatectomia transuretral apresentam risco potencial para ocorrência de trombose 
venosa profunda. 

42 A metformina é um medicamento injetável para o manejo da insulina no tratamento do diabetes tipo 1 em pacientes idosos.  

43 A perda de memória é um sinal inicial de delírio em idosos, sendo a perda da memória recente seguida por declínio progressivo e 
desorientação temporária para lugar, visual e espacial e pessoal. 

Com relação à saúde da mulher no ciclo gravídico puerperal, julgue os itens seguintes. 

44 Conceitua-se como abortamento a interrupção da gravidez ocorrida antes da 32ª semana de gestação, podendo ser classificado de 
várias formas. No abortamento habitual ocorre a morte do embrião ou feto e o mesmo permanece na cavidade uterina, sem ser 
eliminado. 

45 A rotura prematura de membranas ovulares (RPM) é definida como a separação da placenta da parede uterina antes do parto, 
sendo que em grau 2 ocorre sangramento genital importante com hipertonia uterina, hipotensão arterial materna e óbito fetal. 

Acerca dos cuidados aos pacientes adultos com hipertensão arterial sistêmica, julgue os itens subsequentes. 

46 Para uma medida adequada da pressão arterial deve-se utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, cerca de 2 a 
3 cm acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. A largura da bolsa de borracha deve 
corresponder a 40% da circunferência do braço e o seu comprimento a um mínimo de 80% dessa circunferência . 

47 Valores de pressão arterial sistólica entre 140 mmHg e 159 mmHg e pressão arterial diastólica entre 90mmHg e 99 mmHg é 
classificada como pré-hipertensão. 

48 É de competência do profissional enfermeiro da equipe de saúde da família solicitar, durante a consulta de enfermagem, os 
exames mínimos estabelecidos nos consensos e definidos como possíveis e necessários pelo médico da equipe. 

Com relação às boas práticas dos serviços de saúde voltadas ao processamento de produtos para saúde, julgue os itens que se seguem. 

49 O processamento de produtos deve seguir um fluxo direcionado sempre da área suja para a área limpa. 

50 O trabalhador de central de material e esterilização (CME) deve utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) de acordo 
com a sala/área. Na sala de recepção e limpeza, o protetor facial pode substituir o uso de máscara e óculos. 

 
  



 

   CESPE/UnB – SES-DF/FUB/MULT 
 

 

   
Página 4

PROVA DISCURSIVA DE RESPOSTAS CURTAS  

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso queira, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, 
transcreva os textos para as respectivas folhas do CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA DE 

RESPOSTAS CURTAS, nos locais apropriados, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos. 

• Em cada questão, qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Será 
também desconsiderado o texto que não for escrito no devido local da folha de texto definitivo correspondente. 

• No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliada a prova que 
tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. 

• Na avaliação de cada questão, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 5,00 pontos, dos quais, até 4,50 pontos serão 
atribuídos ao domínio do tema e até 0,50 ponto será atribuído à capacidade de expressão na modalidade escrita e ao uso das 
normas do registro formal culto da língua portuguesa.  

 

Questão 1 
 

 

 

  A execução de ações de controle da tuberculose é fundamental na condução das atividades de saúde 
pública no Brasil, sendo a prova tuberculínica um importante método auxiliar na identificação de casos de 
tuberculose. 

 

Com relação à prova tuberculínica, redija um texto em que se defina o fenômeno booster [valor: 2,50 pontos] e se descrevam os 
critérios adotados na definição desse fenômeno no Brasil [valor: 2,00 pontos]. 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  
 

Texto para as questões 2 e 3 
 

  Homem de setenta e cinco anos de idade encontra-se consciente e cooperativo em uma unidade de 

internação após ser submetido a cirurgia abdominal, realizada para o tratamento de obstrução causada por 

tumor maligno. Há registro de que houve perda ponderal desse paciente desde o início da doença. O último 

exame físico realizado evidenciou mucosas pálidas, fragilidade capilar, turgor diminuído, altura de 1,70 m e 

peso de 47 kg. O paciente apresenta, também, anorexia, fadiga, diminuição de massa, força e tônus 

muscular, tosse ineficaz, dispneia em repouso e ruídos adventícios à ausculta pulmonar. Os exames 

gasométricos evidenciaram hipoxia e hipercapnia. Foi solicitada a instalação de uma sonda alimentar 

duodenal devido ao fato de o paciente estar apresentando dificuldades na aceitação de alimentos.  
 

Questão 2 
 

 

 

Com relação ao caso clínico apresentado e com base na classificação dos diagnósticos de enfermagem da NANDA-I, cite dois 
diagnósticos de enfermagem [valor: 1,50 ponto] e seus respectivos fatores relacionados [valor: 1,50 ponto], enumerando, para cada 
diagnóstico, três características definidoras ou evidências clínicas [valor: 1,50 ponto]. 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  
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Questão 3 
 

 

 

Com relação à solicitação de instalação de sonda alimentar duodenal no caso clínico hipotético apresentado, responda aos seguintes 
questionamentos. 

• Quais características de diâmetro, flexibilidade e tipo de material da sonda que deve ser utilizada nessa situação? [valor: 1,50 

ponto] 

• Qual o modo de inserção nasal da sonda? [valor: 1,50 ponto] 

• Como confirmar o correto posicionamento da sonda? [valor: 1,50 ponto] 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

Questão 4 
 

 

 

  As lesões de pele tornaram-se uma das maiores preocupações dos profissionais de saúde nos últimos 

tempos, em decorrência do impacto socioeconômico a elas relacionado. O enfermeiro é um membro 

fundamental da equipe de saúde que deve estar preparado na identificação, no diagnóstico, na prevenção e 

no tratamento dessas lesões.  

 

Com relação a esse tema e conforme a última classificação NUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel), redija um texto acerca 
da diferenciação entre dermatites associadas a incontinência (DAI) e úlceras por pressão no estágio I. Em seu texto aborde, 
necessariamente, os seguintes aspectos: 

• etiologia; [valor: 1,50 ponto] 

• fatores associados; [valor: 1,50 ponto] 

• localização. [valor: 1,50 ponto] 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  
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Questão 5 
 

 

 

  Um jovem de dezoito anos de idade, com diabetes tipo 1, encontra-se em uma unidade básica de 

saúde e deve ser orientado quanto aos cuidados a serem tomados diante de sintomas como gripe, resfriado 

ou diarreia, na prevenção da cetoacidose.  

 

Considerando a situação hipotética acima, cite os cuidados necessários a serem orientados ao jovem relativos ao controle da 
temperatura [valor: 1,00 ponto], ao tratamento e alimentação [valor: 1,00 ponto], ao controle dos níveis glicêmicos [valor: 1,50 

ponto] e a potenciais complicações [valor: 1,00 ponto]. 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Questão 6 
 

 

 

  Segurança é um princípio fundamental na administração de medicamentos. As maneiras como os 

medicamentos são administrados modificam o efeito deles no organismo. Por exemplo, a via intravenosa é 

utilizada quando se deseja o início de ação mais rápida da droga. 

 Considere a situação em que foram prescritos a um paciente 1.000 mL de soro glicosado a 5%, que deverão 

ser administrados no intervalo de 8 horas, com um equipo calibrado de tal maneira que 15 gotas do soro 

equivalem a 1 mL. 

 

Com base nas informações e na situação hipotética apresentada acima, faça o que se pede a seguir. 

 

• Determine a quantidade de soro que o paciente deverá receber em mililitros por hora. [valor: 1,50 ponto] 

• Determine a quantidade de soro que o paciente deverá receber em mililitros por minuto. [valor: 1,50 ponto] 

• Determine o ritmo do fluxo do soro em gotas por minuto. [valor: 1,50 ponto] 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  
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Questão 7 
 

 

 

  A hepatite B, também denominada soro-homóloga, é uma doença infecciosa, causada pelo vírus B 
(VHB). Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza gratuitamente, em qualquer posto de 
saúde, a vacina contra a hepatite B.  

 

Com relação à hepatite B, faça o que se pede a seguir. 

 

• Cite três formas de transmissão do VHB. [valor: 1,50 ponto] 

• Cite três grupos de pessoas com maior vulnerabilidade a adquirir a doença, independentemente da faixa etária. [valor: 1,00 ponto]  

• Descreva o esquema de imunização preconizado pelo Ministério da Saúde, apresentando o quantitativo de doses, os intervalos 
entre as doses, os grupos-alvo e as faixas etárias recomendadas. [valor: 2,00 pontos] 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

Questão 8 
 

 

 

  Segundo tipo mais frequente no mundo, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, 

respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. Se diagnosticado e tratado oportunamente, o 

prognóstico é relativamente bom. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam 

elevadas, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados.  

 INCA. 

 

Considerando o fragmento do texto apresentado apenas como motivador, faça o que se pede a seguir. 

• Descreva as estratégias atualmente empregadas para a detecção precoce do câncer de mama; [valor: 2,00 pontos] 

• Indique o público-alvo de cada estratégia; [valor: 1,50 ponto] 

• Descreva os exames e recursos utilizados em cada estratégia. [valor: 1,00 ponto] 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  
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Questão 9 
 

 

 

  As infecções primárias de corrente sanguínea (IPCS) estão entre as mais comumente relacionadas à 

assistência à saúde. Estima-se que cerca de 60% das bacteremias nosocomiais sejam associadas a algum 

dispositivo intravascular. Recomendações de frequência de troca de cateteres e dispositivos utilizados 

devem ser seguidas com vistas à prevenção das IPCS. 

 

A respeito do tema abordado no texto acima, responda aos questionamentos a seguir. 

• Qual a frequência de troca recomendável dos seguintes cateteres e dispositivos: cateter periférico de poliuretano; equipo de 
infusão intermitente; cobertura de membrana transparente semipermeável (MTS)? [valor: 3,75 pontos] 

• Há exceções para a não obediência às recomendações de troca dos referidos cateteres e dispositivos? Justifique sua resposta. 
[valor: 0,75 ponto] 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

Questão 10 
 

 

 

  Um paciente masculino, com 56 anos de idade, acabou de retornar da sala de cirurgia após submeter-

se à toracotomia. À inspeção geral, apresenta um tubo endotraqueal, dois drenos torácicos, duas linhas 

intravenosas, um monitor cardíaco e uma sonda urinária de demora em posição. Após avaliação feita pelo 

enfermeiro, foi determinado um plano de cuidado, sendo estabelecido um dos diagnósticos de enfermagem 

referentes à eliminação traqueobrônquica ineficaz relacionada com o comprometimento pulmonar, 

anestesia e dor. A meta estabelecida é a melhoria da depuração da via aérea e obtenção de uma via aérea 

permeável.  

 

Considerando a situação hipotética acima, proponha uma prescrição de enfermagem que permita atingir a meta estabelecida  
[valor: 2,50 pontos] e apresente a justificativa para essa proposta. [valor: 2,00 pontos] 

 

Rascunho 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 


