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01. Segundo a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
Art. 45 – Das Disposições Finais e Transitórias, os
serviços de saúde dos hospitais universitários e de
ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde –
SUS, mediante ____________, preservada a sua
autonomia _____________, em relação ao patrimônio,
aos recursos humanos e _____________, ensino,
pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas
instituições a que estejam vinculados.

03. A definição de uma política de formação e desenvolvimento para o Sistema Único de Saúde, seja no âmbito
nacional, estadual, regional, e mesmo municipal, deve
considerar o conceito de Educação Permanente em
Saúde e articular as necessidades dos serviços de
saúde, as possibilidades de desenvolvimento dos
profissionais, a capacidade resolutiva dos serviços de
saúde e a gestão social sobre as políticas públicas de
saúde. Pode-se entender a educação permanente como

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

(A) a formação e o desenvolvimento dos trabalhadores
pautados pelas necessidades e levantamentos
governamentais.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B) aprendizagem-trabalho acontecendo no cotidiano
das pessoas e das organizações.

pactuação – administrativa – técnicos
convênio – administrativa - financeiros
pactuação – financeira – assistenciais
co-gestão – politica - financeiros
convênio – financeira – técnicos

(C) forma de solucionar os problemas enfrentados na
realidade cotidiana, desconsiderando os conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm.
(D) processo de ruptura nas transformações das
práticas profissionais e de saberes populares.

02. Considere as afirmações abaixo sobre a implementação
da PNH – Política Nacional de Humanização.
I - No eixo das instituições do SUS, propõe-se que a
PNH faça parte do plano governamental, incentivando a construção de redes solidárias e interativas
na instância federal.

(E) enfrentamento e ruptura da construção da cadeia
de cuidado progressivo à saúde.
04. Assinale a alternativa INCORRETA em relação às
características de um líder.

II - No eixo da gestão do trabalho, propõe-se a
promoção de ações que assegurem a participação
dos trabalhadores nos processos de discussão e
decisão.

(A) Habilidade de enfatizar as relações interpessoais.
(B) Capacidade de influenciar o grupo.
(C) Competência para direcionar seu foco no processo de grupo.

III- No eixo da atenção, propõe-se uma política
incentivadora de ações integrais, promocionais e
intersetoriais de saúde, inovando nos processos
de trabalho que busquem o compartilhamento
dos cuidados.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D) Capacidade de motivar o grupo de trabalho.
(E) Habilidade de dirigir tanto os subordinados interessados quanto os desinteressados.
05. Ocupar um cargo não torna alguém líder. O que
determina se o indivíduo exerce liderança é

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

seu
seu
sua
seu
seu

comportamento.
currículo.
formação profissional.
conhecimento.
negócio.

06. Assinale a alternativa que apresenta sinais e sintomas
relacionados às alterações do sistema respiratório que
contribuem para a formulação do diagnóstico de
enfermagem Padrão Respiratório Ineficaz.
(A) Cianose e uso de musculatura acessória para
respirar.
(B) Hemoptise e agitação.
(C) Expectoração e taquipneia.
(D) Taquicardia e dor.
(E) Gases sanguíneos arteriais anormais e fadiga.
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07. Os diagnósticos de enfermagem (DE) estão organizados
em classes e domínios da NANDA – I (North American
Nursing Diagnosis Association International). Qual é o
primeiro componente estrutural de um DE?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10. Considere as afirmações abaixo sobre higienização de
mãos.
I - A técnica de higienização simples das mãos deve
ser aplicada após remoção de luvas, identificação
de sujidade aparente e aplicações consecutivas de
produtos alcoólicos.

Fatores relacionados.
Resultados esperados.
Título.
Características Definidoras.
Intervenções de Enfermagem.

II - A Organização Mundial da Saúde recomenda-a
em cinco momentos: antes do contato com o
paciente, antes da realização de procedimentos,
após risco de exposição a fluidos corporais, após
contato com o paciente e após contato com áreas
próximas.

08. A Lei nº 7.498/86 dispõe sobre a regulamentação do
exercício da Enfermagem e dá outras providências. De
acordo com essa Lei, são atividades privativas do
enfermeiro

III- A higienização antisséptica das mãos com preparação alcoólica elimina a carga microbiana e a
sujidade aparente.

(A) prevenção e controle sistemático de infecção
hospitalar.

Quais estão corretas?

(B) prescrição da assistência de enfermagem.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C) execução e avaliação de programas de saúde.
(D) auxílio na realização de procedimentos cirúrgicos
de grande porte.
(E) coordenação da equipe de saúde.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

09. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem,
reformulado em 2007 por meio da Resolução COFEN
Nº 311/2007, apresenta a Enfermagem como uma
profissão comprometida com a saúde e a qualidade de
vida da pessoa, da família e da coletividade nos seus
princípios fundamentais. De acordo com esse código,
são proibições

11. Segundo a Portaria nº 529, do Ministério da Saúde, de
1º de Abril de 2013, que institui o Programa Nacional de
Segurança do Paciente, compete ao Comitê de
Implementação do Programa Nacional de Segurança
do Paciente (CIPNSP) propor e validar protocolos
voltados para a segurança do paciente em diferentes
áreas como ________, _________ e __________.

(A) administrar medicamentos conhecendo a ação da
droga e potenciais risco.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

(B) garantir assistência de enfermagem em qualquer
situação que se caracterize como urgência ou
emergência.
(C) respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do
ser humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas
situações de morte e pós-morte.

(A) processo de identificação de pacientes – prevenção
de quedas – comunicação no ambiente dos serviços
de saúde
(B) farmacovigilância – hemovigilância – tecnovigilância

(D) registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de
cuidar.

(C) higienização das mãos – infecções relacionadas à
assistência à saúde – uso racional de antimicrobianos

(E) executar prescrições de qualquer natureza, que
comprometam a segurança da pessoa.

(D) uso seguro de equipamentos e materiais – transporte de pacientes – cirurgia e procedimentos
invasivos seguros
(E) úlceras por pressão – administração segura de
medicamentos – prevenção de óbitos e acidentes
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12. Com base no Protocolo de Segurança na Prescrição,
Uso e Administração de Medicamentos (Ministério da
Saúde e ANVISA em parceria com FIOCRUZ e FHEMIG),
considere as afirmações abaixo sobre as prescrições
verbais de medicamentos.

14. Numere a coluna da direita de acordo com a da
esquerda, associando os tempos de ação às respectivas
insulinas.
(1)
(2)
(3)
(4)

I - As prescrições verbais devem ser restritas às
situações de urgência/emergência ou a situações
em que o médico não possa executar a prescrição
do medicamento por estar ausente.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III- A prescrição verbal deve ser validada pelo prescritor
assim que possível.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(
(
(
(

)
)
)
)

Glargina
Lispro
Regular
NPH

3
4
1
2
4

–
–
–
–
–

2
1
4
1
2

–
–
–
–
–

1
2
2
3
3

–
–
–
–
–

4.
3.
3.
4.
1.

15. São princípios dos cuidados paliativos, EXCETO

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

(A) promover o alívio da dor e de outros sintomas
desagradáveis.
(B) afirmar a vida e considerar a morte um processo
normal da vida.
(C) melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença.

13. O Protocolo para Prevenção de Úlcera por Pressão
(Ministério da Saúde, ANVISA e Fiocruz) tem a finalidade de promover a prevenção da ocorrência de úlcera
por pressão (UPP) e outras lesões de pele. De acordo
com esse protocolo, considere as afirmações abaixo.
I - A avaliação de risco de desenvolvimento de UPP
deve contemplar os seguintes fatores: mobilidade,
incontinência, déficit sensitivo e estado nutricional
(incluindo desidratação).
II - A escalas de Braden e Braden Q classificam o risco
para a ocorrência de UPP de maneira diretamente
proporcional à pontuação, ou seja, quanto maior
é o número de pontos na escala, maior é o risco
do paciente.
III- Durante a hidratação da pele não devem ser
massageadas áreas de proeminências ósseas
ou áreas hiperemiadas. A aplicação de hidratante
deve ser realizada com movimentos suaves e
circulares.

(D) acelerar ou adiar a morte, dependendo do
momento do curso da doença.
(E) iniciar o mais precocemente possível o cuidado
paliativo, juntamente com outras medidas de
prolongamento da vida, como quimioterapia e
radioterapia.
16. Segundo o Manual de Cuidados Paliativos da Academia
Nacional de Cuidados Paliativos, a escolha do opioide
mais adequado deve basear-se, a princípio, na intensidade da dor, conforme indicação médica. Em geral,
nas dores de pequena intensidade, essa classe de
analgésicos, segundo a escala analgésica da OMS,
não está indicada, devendo-se dar preferência aos
analgésicos anti-inflamatórios, enquanto nas de maior
intensidade (EAV>5) preferem-se os opioides de
_________ potência como a codeína e ___________,
associados a anti-inflamatórios ou opioides de ______
potência como a morfina e _________, conforme
proposto pela OMS.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

rápida
curta
intermediária
muito longa

A sequência correta de preenchimento dos parênteses
da coluna da direita, de cima para baixo, é

II - O prescritor deve falar o nome, a dose e a via de
administração do medicamento de forma clara.
Quem recebeu a ordem verbal deve repetir de
volta o que foi dito e ser confirmado pelo prescritor
antes de administrar o medicamento.

Quais estão corretas?

Ação
Ação
Ação
Ação

Assinale a alternativa que completa, adequada e
respectivamente, as lacunas do texto acima.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

(A) baixa – o tramadol – alta – a metadona
(B) baixa – a metadona – alta – o tramadol
(C) alta – o tramadol – baixa – a metadona
(D) alta – a metadona – baixa – o tramadol
(E) baixa – a escopolamina – alta – o tramadol
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17. Assinale a alternativa correta em relação às alterações
do sistema respiratório.

19. Considere a solução abaixo, que deverá ser administrada a um paciente por via EV, infundindo o volume
em um total de 16 horas.

(A) Hipoxemia é a diminuição no suprimento de
oxigênio para os tecidos e células enquanto a
hipoxia é a diminuição na pressão de oxigênio
arterial no sangue.

Glicose 5%, 1000ml – Administrar 1000ml
Cloreto de Sódio 20%, 10ml – Administrar 40ml
Cloreto de Potássio 10%, 10ml – Administrar 20ml

(B) São manifestações clínicas da pneumonia por
aspiração: início lento da dispneia, febre alta e
tosse.

Durante o preparo da solução, o técnico de enfermagem
constata que só tem disponível, na unidade, bolsas
de Glicose 5% com volume de 500 ml. A conduta
mais adequada, nesse momento, é preparar uma
solução cujo volume final será de __________ ml e
infundi-lo em uma velocidade de aproximadamente
___________, repetindo mais uma vez a infusão, de
uma solução de composição idêntica após o término da
administração da primeira solução.

(C) A tuberculose é uma doença infecciosa que afeta
principalmente o parênquima pulmonar, mas que
pode, também, ser transmitida a outras partes do
corpo, incluindo as meninges e os rins, por
exemplo.
(D) A terapia anticoagulante com uso de heparina,
AAS e clopidogrel tem sido, tradicionalmente, o
principal método para o tratamento da trombose
venosa profunda aguda e da embolia pulmonar.

Assinale a alternativa que completa adequadamente
as lacunas do texto acima.

(E) Pneumotórax é o colapso parcial ou completo do
pulmão em consequência de pressão positiva no
espaço peritoneal.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18. Assinale a alternativa correta em relação aos tipos
de dor.
(A) A dor aguda costuma ter início lento e, geralmente,
não possui associação com alguma lesão específica.

530 – 66ml/h
560 – 70ml/h
1060 – 44ml/h
530 – 22 microgotas/minuto
560 – 23 microgotas/minuto

20. Assinale a alternativa correta em relação aos sistemas
de drenagem torácica.

(B) A dor crônica é a dor constante ou intermitente,
de origem conhecida e com início bem definido.
(C) A dor relacionada com o câncer não pode ser
considerada um tipo de dor.
(D) A dor aguda geralmente tem início súbito e indica
que um dano ou lesão aconteceu.
(E) A dor crônica geralmente é mais fácil de ser
tratada por ser atribuída a uma lesão específica.

(A) O enchimento do compartimento do selo d’água
deve ser realizado com solução fisiológica 0,9%
até o nível especificado pelo fabricante.
(B) É permitido realizar a ordenha delicada do equipo,
na direção do compartimento de drenagem,
quando necessário.
(C) A presença de flutuações do líquido no compartimento com selo d’água pode indicar que o aspirador ou o vácuo de parede não está funcionando
adequadamente.
(D) Ao utilizar macas para transportar pacientes para
outras áreas, recomenda-se que o sistema de
drenagem seja colocado no nível do tórax.
(E) Durante o transporte de pacientes, o dreno de
tórax deve ser clampeado para evitar o refluxo do
conteúdo.
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21. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira,
associando os déficits neurológicos de acidente vascular
cerebral a suas manifestações clínicas.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

23. Assinale a afirmação INCORRETA sobre as sondas
nasoenterais.
(A) A sonda pode ser via nasal e posicionada no duodeno, denominada sonda nasoduodenal; aquelas
posicionadas no jejuno são denominadas sondas
nasojejunais.

Hemiparesia
Hemiplegia
Ataxia
Afasia receptiva
Hemiamopsia

(B) Sondas nasoenterais são usadas para fornecer
nutrientes e podem ser inseridas, antes ou no
decorrer da cirurgia, por radiologistas assistidos
por fluoroscopia ou à beira do leito.

( ) Negligência de um dos lados do corpo
( ) Incapacidade de manter os pés juntos, marcha
cambaleante e instável

(C) Após a inserção, a sonda inicialmente está localizada no estômago e leva, em geral, 24hs para
atravessar o estômago e adentrar o intestino pela
peristalse.

( ) Fraqueza da face, braço e perna no mesmo lado
( ) Incapacidade de compreender a palavra falada;
dificuldade de expressar-se em linguagem verbal
com sentido

(D) O comprimento da sonda é determinado pela
medição da distância da extremidade do nariz até
o lobo da orelha e do lobo da orelha até o processo
xifoide.

( ) Paralisia da face, braço e perna do mesmo lado

(E) O posicionamento correto da sonda pode ser
confirmado por meio da realização de uma radiografia ou pela combinação com outros métodos,
como a medição do comprimento da sonda, a avaliação da coloração do aspirado e a ausculta de ar.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses
da segunda coluna, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4
2
5
3
5

–
–
–
–
–

2
3
1
1
3

–
–
–
–
–

3
1
2
4
1

–
–
–
–
–

1
5
3
2
4

–
–
–
–
–

5.
4.
4.
5.
2.

24. Considere as afirmações abaixo sobre os cuidados de
enfermagem com gastrostomia.

22. Assinale a alternativa correta em relação ao acidente
vascular cerebral isquêmico.

I - A primeira alimentação com líquidos é administrada
logo após a inserção da sonda, podendo ser água
potável, soro fisiológico ou glicose a 10%.

(A) É uma perda súbita da função, resultante da
ruptura do suprimento sanguíneo para a parte do
cérebro.

II - A pele ao redor da sonda requer cuidados especiais,
pois pode tornar-se irritada em decorrência da
ação enzimática dos sucos gástricos.

(B) É um sangramento dentro do tecido cerebral,
dos ventrículos ou do espaço subaracnoideo.

III- O desalojamento de uma sonda recentemente
inserida requer atenção imediata, pois o trato
pode fechar-se dentro de 4-6h se a mesma não
for substituída.

(C) Hipertensão é a causa mais comum de hemorragia
intracerebral.
(D) É a dilatação de uma artéria cerebral que se
desenvolve em consequência da fraqueza da
parede arterial.
(E) Resulta em defeito na parede do vaso com
fraqueza subsequente da parede da artéria
cerebral.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.
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25. O papel da enfermeira no tratamento da dor consiste
em realizar a ___________ dor e identificar as metas
para o seu tratamento, promovendo o ensino do
paciente.

28. Assinale a alternativa correta sobre os métodos
usados para evitar luxação da prótese de quadril após
cirurgia de substituição.
(A) O quadril não pode ser flexionado para vestir
roupas e calçar sapatos.

Assinale a alternativa que completa, corretamente,
a lacuna do texto acima.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B) Os joelhos devem manter-se próximos durante o
tempo todo.

intervenção na
identificação da
avaliação da
assistência à
especificação da

(C) O quadril pode ser inclinado mais de 90º.
(D) A perna afetada do paciente pode ser elevada
quando ele estiver sentado.
(E) O joelho não pode ser flexionado.

26. Após o paciente ter uma convulsão, o papel da
enfermagem é documentar os eventos anteriores,
bem como os que ocorrem durante e após a convulsão, procurando evitar complicações. Assim, o
paciente é posicionado em ____________, para
facilitar a ____________ de secreções orais, e a
___________ é realizada, quando necessário, para
manter uma via respiratória patente.

29. Considere os itens a seguir.
I - Estimular a deambulação precoce para reduzir o
risco de trombose venosa profunda.
II - Evitar exercícios perineais, até que tenha havido a
recuperação do controle urinário.
III- Evitar atividades que produzam efeitos de Valsalva.
Quais constituem cuidados no pós-operatório de
prostatectomia?

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) decúbito lateral – aspiração – drenagem
(B) decúbito dorsal – drenagem – aspiração
(C) decúbito lateral – drenagem – aspiração
(D) decúbito dorsal – aspiração – drenagem

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

(E) decúbito ventral – drenagem – aspiração
30. Para que ocorra a hipertensão arterial sistêmica, deve
haver alteração em um ou mais fatores que afetam
a resistência periférica ou o débito cardíaco.

27. Considere as afirmações abaixo sobre o linfedema.
I - Resulta quando os canais linfáticos funcionais são
inadequados.

Assinale a alternativa que apresenta uma das causas
da hipertensão.

II - Quando se desenvolve, tende a ser crônico.

(A) Diminuição de atividade do sistema nervoso
simpático.

III- Ocorre em aproximadamente 10% dos pacientes
que se submeteram à dissecção dos linfonodos
axilares.

(B) Vasodilatação aumentada nas arteríolas.
(C) Aumento da atividade do sistema de reninaangiotensina-aldosterona, resultando em expansão
do volume de líquido extracelular.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

(D) Vasodilatação da resistência vascular sistêmica.
(E) Atrofia do ventrículo esquerdo do coração.
31. São complicações associadas à cirurgia de histerectomia, EXCETO
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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hemorragia.
trombose venosa profunda.
infecção.
disfunção renal.
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32. Qual é o tipo de neoplasia maligna, comum em pacientes
com HIV/AIDS?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Leucemia mieloide crônica.
Linfoma de células B.
Leucemia linfoide aguda.
Granuloma piogênico.
Linfangioma.

(A) Ortopneia.
(B) Polaciúria.
(C) Estertores pulmonares que não limpam com a
tosse.
(D) Distensão venosa jugular.

33. Das alternativas abaixo, qual NÃO caracteriza um
sintoma de embolia arterial aguda nos membros com
fluxo colateral sanguíneo deficiente?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

36. Qual das alternativas abaixo NÃO apresenta uma
manifestação clínica de insuficiência cardíaca?

Dor.
Ausência de pulso.
Parestesia.
Palidez.
Calor local.

(E) Ganho de peso.
37. A atelectasia, a pneumonia e a hipoxemia são complicações respiratórias comuns nos pós-operatórios. Como
medidas de prevenção dessas complicações, os exercícios pulmonares devem começar tão logo o paciente
seja admitido na unidade de internação.
Assinale a alternativa que apresenta cirurgias em que
a tosse é contraindicada no pós-operatório.

34. Das alternativas abaixo, qual NÃO apresenta uma
razão para aplicação de um curativo a uma ferida?

(A) Intracranianas, oftalmológicas e plásticas.
(B) Cirurgia de revascularização do miocárdio, prostatectomia e herniorrafia.

(A) Fornecer um ambiente adequado para a cicatrização.

(C) Ortopédicas, vasculares e plásticas.

(B) Promover a hemostasia.

(D) Plásticas, oftalmológicas e histerectomia.

(C) Conter ou imobilizar.

(E) Intracranianas, oftalmológicas e gástricas.

(D) Proteger contra a contaminação bacteriana.
38. Com relação ao pós-operatório de ileostomia, assinale
com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo.

(E) Manter a drenagem e o calor local.
35. Com relação ao cateter venoso central, assinale
com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo.
( ) Após a realização da coleta de sangue para exames
laboratoriais, se a via estiver heparinizada, deve-se
lavar e proceder a heparinização.
( ) O local da inserção deve ser avaliado diariamente.
( ) A solução antisséptica utilizada para a troca do
curativo é a clorexidina alcoólica 0,05%.
( ) A película transparente deverá ser trocada a cada
sete dias, mesmo se a inserção apresentar drenagens, evitando ao máximo a manipulação do local.
( ) Deve-se suspender a infusão de medicações se o
paciente apresentar hipertermia.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F – V – V – F – V.
V – F – V – V – F.
V – V – V – F – F.
F – F – V – V – F.
V – V – F – F – V.
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( ) O ostoma deve apresentar coloração de rosado a
vermelho vivo e brilhoso.
( ) A drenagem fecal deverá iniciar cerca de seis
horas após a cirurgia.
( ) As primeiras fezes poderão ser endurecidas.
( ) A ocorrência de distensão abdominal e náuseas
pode indicar uma obstrução intestinal.
( ) Há uma perda de grandes volumes de líquido no
pós-operatório inicial, podendo haver a depleção
de sódio e potássio.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F – V – V – F – F.
V – F – F – V – V.
V – V – V – F – F.
F – F – V – F – V.
V – V – F – V – V.
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39. A Hemorragia é uma complicação grave, que pode
ocorrer no pós-operatório imediato ou até vários dias
após a cirurgia.
Considere as afirmações abaixo sobre hemorragia.
I - Quando o sangramento for evidente, uma
compressa de gaze esterilizada e um curativo
compressivo devem ser aplicados.
II - É uma complicação comum, visto que a integridade tissular da pele está prejudicada por fatores
mecânicos.
III- Pode resultar em choque hipovolêmico e morte.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

40. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma medida
de prevenção de infecção no paciente com cateter
urinário de demora.
(A) Assegurar um fluxo livre de urina.
(B) Evitar o movimento de vaivém do cateter.
(C) Coletar amostras de urina desconectando o equipo
somente após assepsia, com antisséptico padronizado.
(D) Usar técnica asséptica rigorosa durante a inserção
do cateter.
(E) Trocar o cateter somente para corrigir problemas,
como extravasamento, bloqueio ou incrustações.
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