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FORMULÁRIO DE RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA ESCRITA

RESPOSTA A RECURSO

PS 36 - ENFERMEIRO I (PEDIATRIA)

27Nº DA QUESTÃO:

A questão 27 solicita para relacionar as técnicas dialíticas a sua
descrição.
No entanto a ordem segundo o gabarito a resposta correta é E
(4-1-3-2), porém está equivocada.
Sendo a opção correta: letra D com
sequência de respostas (3-1-4-2).

Dialise peritoneal: Terapia utilizada para
remoção de líquidos e produtos do organismo quando os rins estão incapazes
de realizar sua função. (afirmativa muito vaga, pois todas as terapias
substitutivas são utilizadas quando os rins estão capazes de realizar sua
função)
Hemodialise: Utiliza um circuito extracorpóreo, com fluxo através de
acesso vascular, utilizado para retirar substâncias indesejadas presentes
no sangue do paciente com IRA, através de um filtro capilar.
Hemodiafiltração
venovenosa contínua (CVVHDF): faz a remoção de solutos por ambos os
processos, convecção e difusão, podendo também remover líquidos. É a
modalidade mais utilizada na UTIP, na qual a solução de diálise é bombeada
ao mesmo tempo que a de reposição é infundida para controle hídrico.

Hemodiálise venovenosa continua (CVVHD): Realiza depuração de solutos por
difusão, podendo remover líquidos. A solução de diálise passa na
contracorrente do fluxo sanguíneo, provocando a difusão/transferência de
solutos da solução de maior concentração(sangue) para a de menor
concentração (dialisante).

Segundo a Referência do Edital:
- PINHEIRO, S. S. dos.
Intensivismo pediátrico: o que todo enfermeiro deve saber. 1. ed. Rio de
Janeiro: Atheneu, 2020. ISBN 9788538810766. Capítulo 13 - Atenção ao



Sistema Renal - Página 103.

RESPOSTA DA BANCA: DEFERIDO

JUSTIFICATIVA: Troca de gabarito  letra D, conforme o livro
(Atenção ao
sistema renal )  pág. 90, 96, 103 capítulo 13. Livro: Intensivismo
pediátrico - O que todo enfermeiro tem que saber. Sabrina dos Santos
Pinheiro e colaboradores. Editora ATHENEU, 1A EDIÇÃO.


