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PARECER ADMINISTRATIVO
DADOS DO CANDIDATO
NOME DO CANDIDATO: Ivani Ferreira Souto Vilarino

Nº. INSCRIÇÃO: 46

CARGO PRETENDIDO: Enfermeiro

DADOS DO RECURSO
IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO EM RECURSO:
Questão 13. Segundo a Resolução 358/2009, do COFEN, o Processo de Enfermagem (PE) deve
ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em toda instituição de saúde pública ou privada
em que houver cuidado profissional de Enfermagem. A Sistematização da assistência de
Enfermagem (SAE) “organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e aos
instrumentos, tornando possível a operacionalização do PE”. O PE organiza-se em 05 etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes (SOBECC, 2017). Qual item abaixo corresponde à
consulta de Enfermagem?
(A) É realizada com auxílio de métodos e técnicas variadas, e tem por finalidade a obtenção de
informações sobre a pessoa, família ou coletividade e sobre suas respostas em um dado
momento do processo saúde e doença.
(B) É um processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa,
culminando com a tomada de decisão sobre os seus conceitos que representam, com mais
exatidão, as respostas das pessoas, família ou coletividade em um dado momento do
processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com
as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.
(C) Tem a finalidade de identificar alguns fatores como motivo da internação ou queixa principal;
presença de doenças, comorbidades e tratamentos anteriores; alergias, uso de medicamentos e
existência de outros fatores de risco; hábitos e costumes; antecedentes familiares; uso de álcool,
fumo, drogas ilícitas; cirurgias e anestesias anteriores e problemas relacionados ao cliente ou
seus familiares.
(D) Utiliza-se da anamnese, exame físico e observação direta para realizar a identificação dos
dados objetivos e subjetivos, o que subsidia o raciocínio clínico do enfermeiro.
JUSTIFICATIVA DA RESPOSTA:
A letra D é a resposta correta: vide na página 188, 1º parágrafo da Parte II Centro Cirúrgico,
capítulo 1 Sistematização da assistência de Enfermagem pré-operatória (SAEP) do livro: Diretrizes
Práticas em Enfermagem Cirúrgica e Processamento de Produtos para a Saúde, da Associação
Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e
Esterilização (SOBECC, 2017).
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Print da página 188, 1º parágrafo da Parte II Centro Cirúrgico, capítulo 1 Sistematização da
assistência de Enfermagem perioperatória (SAEP) do livro: Diretrizes Práticas em Enfermagem
Cirúrgica e Processamento de Produtos para a Saúde, da Associação Brasileira de Enfermeiros
de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização (SOBECC,
2017).

