ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM CUIDADOS PALIATIVOS EM
ONCOLOGIA

ITEM

Sobre o câncer do colo do útero podemos afirmar que:
a) O rastreamento recomendado pelo Ministério da Saúde é o exame
citopatólógico em mulheres de 25 a 64 anos, com uma rotina de repetição a
cada quatro anos, após dois exames normais consecutivos realizados num
intervalo de 1 ano.
b) A infecção pelo HPV, por si só, não representa uma causa suficiente para o
surgimento dessa neoplasia, sendo necessária a persistência da infecção pelo
vírus. Outros fatores de risco como o tabagismo e a imunossupressão também
contribuem para o surgimento da doença.
c) Este tumor apresenta grande potencial de cura, ainda que diagnosticado em
fases mais avançadas.
d) A maioria dos casos diagnosticados de câncer do colo do útero ocorrem em
regiões menos desenvolvidas e é possível observar que, nas últimas três
décadas, a taxa de incidência desse câncer vem diminuindo na maioria dos
países em processo de transição socioeconômica.

JULGAMENTO

Anular a Questão.
Porque realmente dois distratores estão corretos.

ITEM

Considerando os princípios que regem a atuação da equipe multiprofissional de cuidados
paliativos definidos pela OMS (2002), classifique como CERTAS ( C ) ou ( E ) ERRADAS
as sentenças abaixo e em seguida marque a alternativa correta:
I – ( C ) Não acelerar nem adiar a morte, mesmo considerando-a como um
processo normal da vida.
II – ( E ) Deve-se respeitar a religião do paciente e por isso os profissionais não
devem envolver-se em questões que abordem espiritualidade.
III – ( E ) Deve-se iniciar a abordagem paliativa tão logo seja verificado a
progressão da doença e constatado a impossibilidade de cura.
IV – ( C ) Pacientes e familiares devem ser abordados de forma multidisciplinar,
com foco em suas necessidades, incluído o acompanhamento no luto.
A alternativa correta é:
a)
b)
c)
d)

I e IV estão corretas.
II e IV estão corretas.
II e IIII estão corretas.
I e III estão corretas.

JULGAMENTO

ALTERAÇÃO DE GABARITO
No primeiro gabarito publicado estava a letra B, porém o gabarito foi retificado como
resposta correta a letra A.

ITEM

Considerando as estimativas de câncer para 2016 (INCA, 2015), observe as afirmativas
abaixo assinalando V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas e em seguida marque
a alternativa correta:
( ) O câncer de mama, é o tipo mais frequente em mulheres (sem considerar os
tumores de pele não melanoma) mas geralmente são menos agressivos quando
acometem as mulheres mais jovens, pois apresentam alta taxa de mutação dos
genes BRCA 1 e BRCA 2.
( ) O câncer de próstata é considerado o mais incidente entre homens em todas as
regiões do Brasil (sem considerar os tumores de pele não melanoma) e tem como
único fator de risco, bem estabelecido, a idade.
( ) O câncer de cólon e reto é considerado uma doença relacionada ao estilo de
vida e sua história natural propicia condições ideais para prevenção e detecção
precoce.
( ) O Tabagismo é considerado como fator de risco para desenvolvimento de vários
tipos de câncer. Entretanto já podemos observar, no Brasil, uma tendência à
redução da incidência e da mortalidade por câncer relacionadas ao tabaco,
especialmente o câncer de pulmão.
a) V, V, V, F
b) F, V, F, V
c) F, V, V, V
d) V, F, F, V

JULGAMENTO

RECURSO INDEFERIDO
De acordo com a bibliografia sugerida.

