
                                                                          
 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – ENFERMAGEM EM CARDIOLOGIA E 

HEMODINÂMICA 

Comissão de Residência Multiprofissional – COREMU 

 

PARECERES DE RECURSOS DE GABARITO PRELIMINAR 

 

QUESTÕES RECORRIDAS: 05, 13, 24 e 35. 

 

PARECER QUESTÃO 05: Preliminarmente destaca-se que o conteúdo da presente questão foi 

elaborado com base na obra SANTOS, Nívea Moreira Cristina. Urgência e emergência para 

enfermagem - do atendimento Pré-hospitalar (APH) à sala de emergência. Erica PÁGINAS: 227, 

prevista em edital. Não merece prosperar a alegação recursal, porque o item C em questão 

afirma o seguinte: Ao perceber obstrução das vias aéreas e ao examinar a boca não encontrar o 

que está obstruindo, proceder com outras manobras, dentre elas a manobra de Heimlich A 

afirmativa não coloca como única opção a manobra de Heimlich, mas a coloca como uma das 

opções de manobras a ser utilizada caso o exame da boca não deixar visível algum corpo 

estranho. Portanto o gabarito deve ser mantido. 

 

Conclusão:  RATIFICA-SE A QUESTÃO.  

 

PARECER QUESTÃO 13: Preliminarmente, é importante destacar que o conteúdo da presente 

questão está contemplado no edital do certame no tópico “Enfermagem de emergências”, sendo 

que foi elaborada com base na bibliografia: BARROS, Alba Lucia Bottura Leite de, et al. 

Anamnese e Exame Físico: avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. Pg: 400 De acordo 

com a bibliografia acima referida, tem-se que:  “A taquicardia ventricular é caracterizada pela 

presença de complexos QRS alargados (maiores do que 0,12 segundo), com frequência alta e 

de morfologia idêntica e sem a capacidade de gerar débito cardíaco, pressão arterial e pulso”.  

Sendo assim, o item está exatamente como segue a literatura regente 

Conclusão: RATIFICA-SE A QUESTÃO.  

 

PARECER QUESTÃO 24: Preliminarmente destaca-se que o conteúdo da presente questão foi 

elaborado com base na obra NETTINA, Sandra M. Prática de Enfermagem. Guanabara 

Koogan PÁGINAS: 955. Não merece prosperar o recurso interposto. Explica-se que o item 

em questão afirma o seguinte: Avalie todos os sinais vitais, incluindo pressão arterial, 

frequências cardíaca e respiratória, temperatura e saturação de oxigênio. Visto o 

questionamento ter se dado em relação à ser ou não ser correta a avaliação da saturação 

de O2, afirmo que esse parâmetro faz parte dos sinais vitais essenciais, visto que avalia a 

condição respiratória, condição essa que pode ser alterada por vários motivos em uma 

situação de emergência. Há também o fato que não foi limitada a quantidade de sinais 

vitais a serem verificados, mas “Avalie todos os sinais vitais, incluindo...” exatamente como 

está na literatura. Portanto, todos os itens estão CORRETOS. Alternativa D. O gabarito 

deve ser mantido.  

Conclusão: RATIFICA-SE A QUESTÃO.  



                                                                          
 

PARECER  QUESTÃO 35: Preliminarmente, é importante destacar que o conteúdo da presente 

questão está contemplado no edital do certame no tópico “: Normas do Ministério da Saúde para 

atuação: programa nacional de imunizações, programas da mulher, da criança, do adolescente, 

do idoso, do homem para DST e AIDS, para hanseníase, para pneumologia sanitária, para 

hipertensão e de diabético.”, sendo que foi elaborada com base na bibliografia: HOCKENBERRY, 

M. J.; WILSON, D. Wong. Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. Elsevier. PÁGINAS: 886, 

887 De acordo com a bibliografia acima referida, tem-se que: “O vírus H1N1 (gripe suína) é um 

subtipo de influenza tipo A”. Sabe-se que influenza é o nome dado a todas as doenças causadas 

pelo vírus da Influenza, que por sua vez pode ser classificado como sendo do tipo A, B ou C, 

cada um deles com outros subgrupos e potencial para causar variantes da doença.  Entre eles, 

a gripe H1N1 é uma das que mais assustam, principalmente pela pandemia de 2009. 

A influenza H1N2 é um subtipo do vírus da gripe A que é transmitido de porcos para seres 

humanos. Ou seja, falta atenção do profissional diante a leitura, já q um tipo H1N1 é distinto 

de H1N2. Bem como, a alternativa “a”: está descrita exatamente na pg. 887 da mesma 

bibliografia: “A PPV (vacina pneumocócica polissacarídica [23-valente]) não é recomendada para 

crianças com idade inferior a 24 meses (...)”. Portanto a questão está bem elaborada, com 

gabarito CORRETO e deve ser mantida. 

 

Conclusão: RATIFICA-SE A QUESTÃO.  

 

 

Porto Alegre, 20 de dezembro de 2022.  

 

 

 


