
Querido aluno, preparei o texto abaixo como referência para auxiliá-los nos recursos 
ao gabarito preliminar.  

Um beijo carinhoso em todos,  

Professora Suzana Costa 
 

RECURSO QUESTÃO 21 – PROVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM- SES/PE- AOCP 

Conforme Potter e Perry (2009), no seu capítulo 44 que aborda as necessidades de 
nutrição, habilidade 44-2 (página 1113) a determinação do comprimento da sonda a 
ser inserida segue o método tradicional, conforme citação abaixo: 

“Método tradicional: Meça a distância da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e deste ao 
processo xifoide do esterno. “Continua afirmando que: “O comprimento se aproxima 
da distância do nariz ao estômago em 98% dos pacientes. Para a introdução duodenal 
ou jejunal, é necessário um adicional de 20 a 30 cm de comprimento. “ 

De acordo com Costa (2014), a medição seguindo a referência “(...) lobo inferior da 
orelha à base do nariz e daí ao apêndice xifoide” é executada para a inserção de sonda 
nasogástrica.  

Sendo assim, na questão “21- Ao auxiliar o enfermeiro em uma passagem de sonda 
nasoenteral, o técnico em enfermagem observa que a marcação da sonda com adesivo 
indicará até onde ela deve ser introduzida. Para que a introdução da sonda ocorra 
corretamente, é necessário, primeiramente,” o gabarito dado como alternativa correta 
“(C) medir a extremidade que contém os orifícios da sonda desde a ponta do nariz até 
o lóbulo da orelha e deste até a borda inferior do apêndice xifoide.” É referente à 
medição da sondagem nasogástrica e não nasoenteral, como é solicitado no 
enunciado da questão.  
 

RECURSO QUESTÃO 22 – PROVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM- SES/PE- AOCP 

Conforme Potter e Perry (2009), no seu capítulo 45 que aborda as necessidades de 
eliminação urinária, quadro 45-7 (página 1153) as indicações da sondagem vesical de 
alívio são: 

 Alívio do desconforto de distensão da bexiga, medida de descompressão; 

 Obtenção de amostra estéril de urina quando amostras de urina limpa são de 
difícil obtenção; 

 Avaliação da urina residual após micção; 

 Tratamento a longo prazo de clientes com lesões de medula espinal, 
degeneração neuromuscular, ou bexiga incompetentes.  

Ainda conforme o mesmo autor, uma das finalidades da sondagem vesical de 
permanente (de demora), é: “(...) medição do débito urinário em cliente (...)”.  

Logo, a questão “22. Foi indicada a um paciente de 45 anos do sexo masculino a sondagem 
vesical de alívio. Esse procedimento pode ter sido indicado pelos seguintes motivos, EXCETO” 
apresenta duas possibilidades de resposta: “(A) controlar o débito urinário.” E “(B) estimular o 
peristaltismo.”, uma vez que o controle do débito urinário é uma finalidade da sondagem 
vesical de demora e não de alívio.  


