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14Nº DA QUESTÃO:

Na referida questão sobre o importante papel que enfermeiro desempenha na
explicação do propósito e dos resultados na indicação da NPT, a banca
examinadora colocou como corretas apenas as afirmações I e II.
Porém, de
acordo com Wong (bibliografia citada no Edital), “quando a criança requer
nutrição parenteral em longo prazo, o preparo da família para o cuidado
domiciliar é uma grande responsabilidade da enfermagem”. Wong cita também:
“O preparo do suporte domiciliar começa logo que possível de modo a evitar
hospitalização prolongada, com os problemas subsequentes como disfunção
familiar e atraso no desenvolvimento. Muitos lactentes e crianças podem ser
eficazmente atendidos em casa com nutrição enteral e parenteral se a
família estiver completamente preparada e suprida com serviços adequados.”

Além disso, de acordo com a Lei 8080/90 (bibliografia do edital) são
princípios do SUS: universalidade, equidade, integralidade, controle
social, preservação da autonomia, direito a informação, priorização
epidemiológica, participação da comunidade do processo de gestão.
No entanto,
o SUS além de preconizar a integração das pessoas no seu processo de
cuidado, também visa a responsabilização do usuário no processo. Nesse
ínterim, na medida em que o enfermeiro libera o paciente para os cuidados
domiciliares (afirmativa II dada como correta pelo gabarito), o enfermeiro
também trabalha a responsabilização da família para cuidados.
Solicito
embasamento teórico que conste nas referências citadas no Edital, que
justifique a questão e suas afirmações, pois a alternativa correta da
questão seria a letra E, e não a D como consta no gabarito preliminar.
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