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TRABALHOS DE APRESENTAÇÃO ORAL 

 

 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM AO PORTADOR DE DPOC 

HOSPITALIZADO 

 

Ana Paula Alves Baltazar1, Nathana Maneira1, Denise Faucz 

Kletemberg 2, Kátia Renata Antunes Kochla3 

 

Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é doença prevenível 

e tratável, caracterizada pela limitação parcialmente reversível ao fluxo aéreo. 

Esta limitação ao fluxo aéreo é geralmente progressiva e está associada à 

resposta inflamatória anormal dos pulmões a partículas ou gases nocivos. A 

exposição, ativa ou passiva, à fumaça do tabaco é, sem dúvida, o maior fator de 

risco prevenível para DPOC em todo o mundo. Outros fatores de risco são 

exposições ocupacionais, condição socioeconômica, predisposição genética e, 

em nosso meio, a exposição à fumaça proveniente da cozinha domiciliar (fogão à 

lenha). (VALE et al, 2010). Hoje em dia se reconhece que a DPOC é doença 

complexa que vai além da obstrução ao fluxo aéreo, apresenta também 

manifestações sistêmicas, como doenças cardiovasculares, osteoporose, 

desnutrição, anemia e depressão. De qualquer forma, as manifestações devem 

ser diagnosticadas e tratadas, pois resultam em piora da capacidade funcional de 

exercício e da dispneia, diminuição da qualidade de vida e aumento na 

mortalidade dos pacientes com DPOC (VALE et al, 2010). Bronquite crônica e 

enfisema pulmonar muitas vezes coexistem em vários graus e pode ser difícil 

distingui-los um do outro apenas em bases clínicas. Consequentemente, essas 

duas doenças são geralmente designadas Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

 
1
 Acadêmicas do 2º período do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Positivo. E-

mail: aninhatmz09@hotmail.com. Telefone: (41) 96759363 
2
 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem da 

Universidade Positivo. 
3
 Enfermeira da Prefeitura Municipal de Araucária, Professora Adjunto do Curso de Graduação da 

Universidade Positivo. Mestre em Enfermagem. Doutoranda em Enfermagem pelo Programa de 
Pós-Graduação em Enfermagem - PPGENF UFPR, Membro do Grupo Multiprofissional em Saúde 
do Adulto (GEMSA), do grupo da UP de pesquisa (Núcleo de Estudos Cuidado e Educação em 
Saúde da Universidade Positivo). 

mailto:aninhatmz09@hotmail.com
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(DPOC). O tratamento tem por finalidade: remover as causas que contribuem 

para o surgimento ou agravamento da doença, utilizando as medidas preventivas; 

e utilizar medidas que permitam um melhor desempenho funcional do pulmão, 

seja pela prevenção da obstrução brônquica, seja pela melhor atividade dos 

músculos da respiração. Normalmente, o tratamento é realizado a longo prazo. A 

fórmula para o sucesso no controle da DPOC está na prevenção, pois o 

tratamento pode oferecer apenas benefícios limitados a pacientes que já 

desenvolveram sintomas de insuficiência respiratória. Fatores que causam ou 

agravam a DPOC como tabagismo e infecções respiratórias devem ser evitados. 

(BARBOSA et al, 2008). O tabagismo é a maior causa de DPOC e leva a não só 

uma diminuição da oxigenação por hiperinsuflação pulmonar com redução do 

fluxo aéreo como a um processo inflamatório sistêmico, reduzindo a resistência à 

fadiga da musculatura esquelética produzindo hipoxemia, diminuição do fluxo 

sanguíneo periférico, levando inclusive a abortos espontâneos e partos 

prematuros. Marcadores inflamatórios como as interleucinas e o TNF-alfa mantêm 

o quadro sistêmico. A cessação do tabagismo melhora a hipoxemia, a intolerância 

ao exercício, porém não recupera o tecido lesado. A DPOC é uma doença grave 

que pode ser evitada se houver uma conscientização maior da população a 

respeito dos malefícios do cigarro. (LAIZO, 2009). Objetivo: Identificar as 

intervenções de enfermagem ao paciente idoso portador de DPOC no ambiente 

hospitalar. Metodologia: Trata-se de um estudo de caso, com abordagem 

qualitativa, realizado em unidade médico-cirúrgica de um hospital-escola de 

Curitiba-PR, campo de estágio do primeiro período de Enfermagem. Instituição 

filantrópica possui 232 leitos, incluindo todos os níveis de atenção. Os dados 

foram coletados com o auxílio de um instrumento instrucional de histórico de 

enfermagem que continha: a identificação do paciente, idade, naturalidade, 

estado civil, religião, apoio social; padrões de nutrição, eliminatório, dependência, 

cognitivo, de autopercepção e de sono/repouso; controle da saúde englobando o 

uso de tabaco, álcool e medicamentos e o prontuário da paciente. Após a coleta 

de dados, foi realizada uma pesquisa, em base de dados, Scielo, Revista 

Brasileira de Pneumologia, utilizando, primeiramente, como descritor a doença 

pulmonar obstrutiva crônica. Por se tratar de metodologia pedagógica da 

disciplina, este trabalho não foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa. 
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Resultados: Masculino, 63 anos, procedente de Curitiba – PR, católico, 

motorista, casado. Nega alcoolismo e relatou ser tabagista há 40 anos. 

Apresentava-se comunicativo, padrão nutricional controlado, padrão eliminatório 

adequado, padrão de sono e repouso normal. Sinais vitais PA: 130/80 mmHg; FC: 

88 bpm; FR: 16 rpm; T: 36,3ºC. Ao exame físico perante a ausculta cardíaca foi 

observada bulhas cardíacas arrítmicas (sopro) e na ausculta pulmonar a presença 

de ruídos adventícios (crepitações). Discussão: As intervenções de enfermagem 

devem buscar a modificação clínica, ou seja, a minimização e/ou eliminação dos 

sinais e sintomas evidenciados no individuo durante a anamnese. De acordo com 

Nomura et al. (2008) as principais atividades executadas pela enfermagem frente 

ao “padrão respiratório” são: observar perfusão periférica, o padrão respiratório, 

tosse e expectoração; manter decúbito elevado e repouso; [...] observar 

alterações no estado mental; realizar inalação com ar comprimido; 

orientar/estimular exercícios físicos respiratórios, [...]. (CAVALCANTE, 2009).  

Cabe também a enfermagem: instruir o paciente a evitar irritantes como fumaça 

de cigarro, aerossóis e extremos de temperatura; informar para que se houver 

sinais de infecção como - aumento da expectoração, mudança na cor da 

expectoração, viscosidade do escarro, aumento da falta de ar, aperto no peito, 

fadiga, deve ser comunicado ao médico; administrar medicamentos conforme 

requerido; dar ao paciente de 6 a 8 copos de líquido por dia; ensinar e dar o uso a 

técnica de respiração diafragmática e tosse; realização de drenagem postural com 

percussão e vibração na parte da manhã e à noite, conforme necessário. 

Considerações Finais: A partir da pesquisa realizada, identificamos que a 

enfermagem desempenha um papel vital na melhoria da qualidade de vida dos 

doentes com DPOC, ensinando-os a gerir os seus problemas respiratórios através 

de um programa de reabilitação respiratória. Este deve iniciar-se precocemente, 

antes da progressão da doença para estádios avançados e irreversíveis, 

promovendo a autonomia do doente e prevenindo exacerbações e/ou 

reinternamentos. A reabilitação respiratória tenta diminuir a incapacidade 

resultante da doença não se focando somente na sua reversão. Para implementar 

um programa de enfermagem de reabilitação com sucesso é necessário então, 

termos como objetivo a intervenção do enfermeiro de reabilitação, tais como:  

prevenir a progressão da doença; diminuir a dificuldade respiratória e outros 
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sintomas associados; aumentar a tolerância ao esforço; reduzir a ansiedade e 

depressão; melhorar a capacidade de realização das atividades de vida diária; 

melhorar a qualidade de vida do doente/família nos quais deverá assentar o 

programa de reabilitação respiratória a aplicar a um doente com DPOC. A partir 

dos dados levantados, foi possível observar que os diversos componentes de um 

programa de reabilitação respiratória deverão ser ajustados individualmente, 

tendo em consideração os múltiplos fatores relacionados com: a doença (fase 

evolutiva da doença, estabilização/agudização e patologias associadas); o doente 

(grau de instrução, capacidade de aprendizagem e situação sócio-familiar e 

profissional).  

Descritores: Enfermagem, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Processos de 

Enfermagem.  
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 O CONHECIMENTO DOS ACADÊMICOS DE PEDAGOGIA NO CUIDADO A 

CRIANÇAS VÍTIMAS DE ACIDENTES NA ESCOLA 

Angélica Lopes da Cruz1,Ozana de Campos2,Luciane Favero3 

 

Introdução: A infância caracteriza-se por uma fase em que a criança passa por 

descobertas, brincadeiras, obstáculos que permitem o seu desenvolvimento. A 

brincadeira é um meio universal que faz com que a criança possa aprender sobre 

o seu próprio espaço, promovendo o desenvolvimento senso-motor e intelectual 

(HOCKEMBERRY, 2006). Durante essas brincadeiras, a criança pode sofrer 

acidentes de diferentes gravidades, que podem trazer conseqüências, deixando 

seqüelas que a acompanharão por toda a vida. Com a mulher cada vez mais 

assumindo lugar no mercado de trabalho, surge a necessidade de deixar as 

crianças mais cedo em berçários e pré-escolas. Diante disto, surge a insegurança 

de deixar seus filhos com desconhecidos, sem saber se os mesmos têm o 

preparo adequado. Nas escolas, os profissionais responsáveis pela maioria das 

instituições de educação infantil, são os pedagogos. Diante disto, surge a 

necessidade de identificar o conhecimento e preparação destes, no que diz 

respeito a abordagem inicial, acompanhamento e encaminhamento de crianças 

vítimas de acidentes escolares. Objetivo: Identificar o conhecimento dos 

acadêmicos de pedagogia em relação à temática dos acidentes na infância, 

prevenção, abordagem, acompanhamento e seguimento da criança vítima de 

acidente na escola. Métodos: Pesquisa qualitativa do tipo exploratório-descritiva. 

Para a coleta dos dados foi utilizada a técnica da entrevista em profundidade. O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Evangélica 

do Paraná, sob o número 9511/10 e respeitou os aspectos éticos de pesquisas 

com seres humanos, seguindo a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde. A população alvo correspondeu aos acadêmicos do último período do 

curso de Pedagogia de uma Universidade privada do município de Curitiba - PR, 

sendo esta turma composta por 10 alunos. Os critérios para participar do estudo 

foram, acadêmicos do último período do Curso de Pedagogia; regularmente 

matriculados no período matutino; maiores de 18 anos; e que aceitassem 

participar do estudo, cumprindo as exigências éticas. A coleta foi realizada em 

forma de diálogo onde a entrevista foi audiogravada, com o apoio de um 
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formulário composto por questões 10 abertas, que permitiram o entendimento do 

conteúdo. Vale ressaltar que as entrevistas foram individuais, realizadas em uma 

sala de aula isolada nas dependências da Universidade, participando destas 

apenas o pesquisador e o acadêmico, permitindo assim maior privacidade para 

que o participante se sentisse a vontade, garantindo confiabilidade aos dados da 

pesquisa. A análise dos dados foi realizada mediante análise temática proposta 

por Minayo (2007), seguindo as diretrizes do método qualitativo: 1º ordenação, 2º 

classificação dos dados, 3ª síntese e interpretação. Os participantes foram 

numerados de 1 a 10 garantindo o anonimato dos mesmos e respeitando os 

aspectos éticos. Foram identificadas quatro categorias: Conhecimentos; 

Vivências; Sentimentos; Percepções. Resultados: Na categoria Conhecimentos 

das 10 perguntas realizadas, 5 foram classificadas nesta categoria. Nesta 

categoria, identificam-se as manifestações dos participantes a cerca do que 

sabem em relação aos acidentes na infância. Porém quando questionados quanto 

ao que fazer diante de alguma situação específica, as respostas demonstraram 

que os entrevistados muitas vezes não sabem como realizar um atendimento 

imediato de forma correta, e com medo de proceder de forma errônea, acabam 

esperando ajuda especializada, sem fornecer um primeiro atendimento. Percebe-

se por meio dos relatos que, as reações estão ligadas aos fatores emocionais, 

como lidar com o nervosismo no momento em que ocorre a situação. Diariamente 

os profissionais de pedagogia deparam-se com alguma situação de acidente com 

criança, seja ele leve ou grave, porém, diante da falta de conhecimento sobre 

como proceder nesses casos, a reação mais frequente consiste em solicitar ajuda 

ou realizar procedimentos incorretos agindo por instinto ou aplicando o 

conhecimento popular. Na categoria Vivências foram exploradas as respostas 

dos participantes sobre fatos que os mesmos vivenciaram com relação a 

acidentes com crianças. Nesta categoria, os participantes relataram suas 

experiências vividas, relacionadas ao tema. Diante disto, novamente reafirma-se o 

fato de que os participantes têm conhecimento do que pode ocorrer com uma 

criança, porém, não sabem lidar com as situações, solicitando auxílio, e não 

realizando um primeiro atendimento, ou realizando incorretamente. Na a categoria 

Sentimentos foram utilizadas respostas que expressam o que sentiram os 

participantes ao vivenciarem alguma situação referente à temática, ou como se 
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sentiriam diante de alguma situação que pudesse vir a acontecer. Os 

participantes também foram questionados se os mesmos se sentem preparados 

para atender, acompanhar e encaminhar uma criança vítima de acidente. Esta 

categoria demonstrou as sensações vivenciadas durante uma situação de 

acidente com criança, como também, os sentimentos que o “não saber o que 

fazer” revela nos participantes. Frente às afirmações dos entrevistados, nota-se 

que a falta de conhecimentos prévios gera medo e insegurança, porém, quando 

se pode fazer algo, desvela-se o “sentir-se bem” e a segurança no momento de 

fazer. Para a categoria percepções, foram selecionadas respostas referentes a 

03 perguntas. Os entrevistados foram questionados sobre a abordagem do tema 

acidentes na infância, situações de emergência durante sua graduação. Foram 

expressas também, as opiniões dos participantes quanto ao tema abordado, sua 

importância no aprendizado durante sua vida acadêmica, e a diferença que isso 

pode oferecer na vida profissional. Nenhum participante afirmou ter recebido 

alguma informação durante o curso sobre prevenção e cuidado de criança vítimas 

de acidentes nas escolas. Diante disto acreditam na importância da abordagem 

deste tema, durante o curso de graduação. Identificou-se que a temática não é 

abordada no conteúdo programático teórico e prático das disciplinas do curso. 

Algumas dificuldades citadas pelos participantes no atendimento aos acidentes 

nas escolas referem-se à falta de conhecimento por parte dos mesmos, e o 

despreparo para lidar com as situações de acidentes na infância pode se tornar 

um fator desencadeador de nervosismo e insegurança, o que dificulta a atuação 

do profissional em relação ao atendimento imediato. Conclusões: A realização 

deste trabalho possibilitou a reflexão e compreensão do conhecimento e vivência 

dos profissionais de pedagogia no exercício de sua profissão. Foi observado que 

os participantes não têm o conhecimento adequado, com relação a abordagem e 

procedimentos, para lidar com uma situação de acidentes com criança. O 

despreparo dos participantes para lidar com as situações de acidentes na infância 

pode se tornar um fator desencadeador de nervosismo e insegurança, conforme 

alguns relatos, o que dificulta a atuação do profissional em relação ao 

atendimento imediato. Este trabalho nos fez perceber a importância da 

interdisciplinaridade e da importância de se desenvolver trabalhos que envolvam 

diferentes áreas. Da mesma forma que as ciências humanas muito contribuem 
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para sabermos a melhor forma de promover educação em saúde, com seus 

diferentes métodos de ensino e aprendizagem, acredito que a Enfermagem pode 

contribuir para o aumento do conhecimento de outros profissionais e a 

conscientização dos mesmos quanto a prevenção, não somente de acidentes, 

como também de doenças. Diante dos resultados dessa pesquisa, acredita-se 

que pode ser estabelecida uma parceria entre os cursos de Enfermagem e 

Pedagogia, para que se possa instrumentalizar os acadêmicos para atuação junto 

à temática.  

Palavras-chave: conhecimento, acidentes, criança. 
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TUMOR DE CÉLULAS GERMINATIVAS: UM ESTUDO DE CASO 

Alessandra R. de Souza Baliski1 ,Silvia Carla Gondim¹, Luciane 

Favero Basegio2, Marly B. G. Marton da Silva3 

 

INTRODUÇÃO: Durante nosso período de ensino em campo clínico na disciplina 

de Saúde da Criança, em um hospital de referência para tratamento oncológico 

localizado no município de Curitiba, realizamos um estudo de caso da paciente 

T.C.L.M de dois anos e dois meses que, no período, encontrava-se internada 

para tratamento de um tumor de células germinativas. Para melhor compreensão 

do caso e possível intervenção de enfermagem, realizamos uma breve revisão 

da literatura sobre a patologia, suas causas, sinais e sintomas e tratamento. As 

células germinativas são células que dão origem aos gametas masculino e 

feminino. O agrupamento anormal das células germinativas dá origem a tumores 

que podem se instalar tanto nos testículos como nos óvulos. Os locais mais 

comuns de se desenvolverem os tumores de células germinativas são 

mediastino (fica entre o peitoral e a coluna), cóccix, abdômen e pelve. Alguns 

podem se instalar no sistema nervoso central e área sacral (RODRIGUEZ; 

GODOY, 2008). Existem vários tipos de tumores e eles são classificados de 

acordo com os tipos de células germinativas presentes e sua localização no 

corpo: os teratomas, germinomas, saco vitelínico, carcinoma embrionário e 

coriocarcinoma. Os teratomas são de origem benigna, mas podem ser malignos 

e, geralmente, acometem mais as crianças e se instalam na região do cóccix. 

Este tipo de tumor é fácil de ser detectado, pois o mesmo pode ser palpado e 

inspecionado pelos médicos e pais. Os germinomas são tumores de classe 

maligna. Embora acometam tanto homens quanto mulheres, possuem 

preferência em se desenvolver nos ovários das meninas que se encontram no 

período da adolescência. Os tumores que aparecem no saco vitelínico ou no seio 

endodermal, podem assumir características de benignidade, mas, geralmente, se 

apresentam como malignos acompanhados de agressividade. O carcinoma 

embrionário caracteriza-se por sua mesclagem de células diferentes; este tipo de 

tumor ocorre com mais frequência em meninos, na região escrotal, podendo se 

disseminar para as demais partes do corpo. Os coriocarcinomas são tipos de 



16 

tumor que ocorrem com menos frequência, muitas vezes podem se originar a 

partir da placenta durante a gestação e poderá afetar tanto a mãe quanto o bebê. 

O coriocarcinoma é mais comum em adolescente grávida, mas também aparece 

em adolescente não grávida, que possui células placentárias de suas mães em 

seu corpo. As causas destas neoplasias embrionárias das células germinativas, 

ainda, desconhecidas, mas segundo relatos médicos, alguns defeitos congênitos 

que possam afetar o sistema nervoso central, órgãos genitais, aparelho urinário 

e coluna vertebral, assim como fatores genéticos podem, sim, fazer toda 

diferença para a identificação das origens desses tumores. É sabido que as 

mutações nas células germinativas são mais importantes do que as demais 

células, pois elas são passadas aos descendentes na reprodução sexuada. 

Crianças com algum destes tumores, no inicio podem desenvolver poucos 

sintomas, ou às vezes serem assintomáticos, porém quando esse tumor se 

desenvolve pode ser palpado e sentido no abdome ou em outras partes do 

corpo. Um dos sintomas bem característico desses tumores é a constipação e o 

volume e espessura das fezes. Muitas vezes a criança chora ao evacuar, 

apresenta dificuldades para urinar, e a presença de formação de massa 

localizada na região pélvica, pode causar fraqueza nas pernas se o tumor estiver 

pressionando os nervos da coluna vertebral. Para um diagnóstico completo e 

adequado, o médico realiza exame físico da criança e alguns testes extras para 

a confirmação do diagnóstico, como: estudos de imagem, tomografia 

computadorizada, ressonância magnética, raio X, ultrassonografia e cintilografia, 

acompanhados de exames como biópsia e exame de sangue. A retirada desses 

tumores só é feita cirurgicamente quando, a princípio, esse tumor assumir 

caracteristicas de benigno, se esse tumor for maligno a criança passará por uma 

sequência de testes para receber o tratamento adequado, não que o benigno 

não venha a passar por testes, mas diagnosticado uma vez como benigno a 

criança passará por uma cirurgia para a retirada do tumor de acordo com as 

condições do local e estagiamento do tumor. Essas informações são primordiais 

para os médicos, pois assim poderão escolher um tratamento eficaz para o 

paciente. O tratamento poderá ser feito em conjunto ou isoladamente como, por 

exemplo, cirurgia, radiação terapêutica e quimioterapia.  Relatando o caso: 

T.C.L.M, dois anos e dois meses, mora com os pais e um irmão de 13 anos no 
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interior do estado do Paraná. Em janeiro de 2012 iniciou com quadro de 

constipação intestinal e dores abdominais, que evoluiu com aparecimento de 

uma massa na região do cóccix e volume aumentado da massa fecal. Cinco 

meses depois, os sinais e sintomas evoluíram resultando em transferência de 

unidade de tratamento localizada no interior do estado do Paraná para a cidade 

de Campina Grande do Sul onde foi diagnosticado o câncer de células 

germinativas - CCG, e posteriormente foi encaminhada para iniciar tratamento no 

Hospital Escola de referência em tratamento de neoplasias da cidade de 

Curitiba. Iniciou tratamento com quimioterapia internando sempre para realizar 

as sessões e recebia alta hospitalar ao final de cada ciclo.  Última internação há 

dois dias, realizou cirurgia após um dia de internação para retirada do câncer na 

região do cóccix, presença de cateter venoso central implantado, fazendo uso de 

morfina em dose de resgate e realizando quimioterapia. A mãe da menor 

permaneceu ao lado da filha em tempo integral. Apresenta peso de 13kg e 420g, 

altura 86cm, perímetro cefálico 51 cm, perímetro torácico 52cm, perímetro 

abdominal 50cm. Sinais vitais presentes com pressão arterial de 85 x 55 mmHg, 

frequência respiratória de 29 rpm, frequência cardíaca de 126 bpm.  Exame 

físico encontra-se nos parâmetros da normalidade. No exame físico apresentou 

crânio assimétrico, couro cabeludo com higiene satisfatória, íntegro, sem 

parasitas. Não apresenta cabelo. Face simétrica, olhos simétricos com 

conjuntivas coradas e pupilas isocóricas e fotorreagentes. Ouvidos com pavilhão 

auricular simétrico, não apresentando malformações, com higiene satisfatória. 

Nariz íntegro, assimétrico, com fluxo nasal livre e higiene satisfatória, sem 

presença de sonda. Boca com lábios hipocorados, língua íntegra e dentição 

presente. Pescoço com tonicidade muscular normal, tórax simétrico, mamilos 

simétricos, com ausculta pulmonar preservada com expansão abdominal, 

ausculta cardíaca rítmica com bulhas normofonéticas sem alterações, abdome 

simétrico com formato globoso, ruídos hidroaéreos presentes e sem palpação de 

fígado e baço, não apresenta coto umbilical. Coluna vertebral e quadril íntegros, 

membros superiores simétricos com mãos normais, membros inferiores 

simétricos, membros inferiores simétricos com relação entre os membros 

inferiores, pés e a linha hemipatelar normal, pele íntegra. Ferida cirúrgica em 

região sacral com risco de infecção potencializada pela localização. Fazendo uso 
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de soroterapia e sonda vesical de demora. Sem queixas de dor e comunicativa. 

Intervenção de enfermagem: Foco: ferida cirúrgica (região sacral); julgamento: 

melhorada; diagnóstico: Ferida cirúrgica melhorada; Intervenção de enfermagem: 

manter curativo limpo e seco. Foco: catéter venoso central; julgamento: 

implantado totalmente; diagnóstico: catéter venoso implantado totalmente; 

intervenção de enfermagem: realizar troca das bonequinhas, manter o cateter 

sempre heparinizado quando não estiver em soroterapia e manuseá-lo com 

cuidado durante administração de medicamentos. Foco: Sinais Vitais; 

Julgamento: Normal; diagnóstico: sinais vitais normais; Intervenção de 

enfermagem: manter verificação dos sinais vitais. Foco: defecação; julgamento: 

comprometida; diagnóstico: defecação comprometida; intervenção de 

enfermagem: orientar a ingestão de água e medicamentos CPM. O período de 

estágio é curto, mas intenso pelas experiências vividas, pelas práticas de 

procedimentos, pelo aprendizado. Apesar de todo intento terapêutico para 

promoção da vida da nossa paciente, ela não resistiu e veio a falecer na 

segunda semana do nosso estágio. CONCLUSÃO: Como acadêmicas do curso 

de graduação de enfermagem em ensino clínico na disciplina de Saúde da 

Criança consideramos relevante esse período em que passamos pelo Hospital 

Erasto Gaertner, pelo aprendizado teórico e prático, pelo relacionamento 

interpessoal com a paciente e sua mãe e, principalmente, pela experiência da 

perda e do luto, pelo sentimento de impotência e tristeza na perda da vida de 

uma criança.  

Palavras-chave: Criança hospitalizada, Cuidados de enfermagem, Neoplasias 

embrionárias de células germinativas. 
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A SISTEMATIZAÇÃO DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM  

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E SUAS 

COMPLICAÇÕES CARDIOLÓGICAS 

Carla Proença1,Caroline Simara Schuler Villa¹, Raquel Dorcas da 

Silva¹, Denise Faucz Kletemberg2 , Katia Renata Antunes Kochla3 

 

INTRODUÇÃO: Estima-se que a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) acometa 

em torno de, no mínimo, 25% da população brasileira adulta, chegando a mais de 

50% após os 60 anos e está presente em 5% das crianças e adolescentes no 

Brasil. É responsável por 40% dos infartos, 80% dos Acidentes Vasculares 

Encefálicos (AVEs) e 25% dos casos de insuficiência renal terminal (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2011). É conceituada como uma doença 

sistêmica que envolve alterações nas estruturas das artérias e do miocárdio 

associada à disfunção endotelial e constrição e remodelamento da musculatura 

lisa vascular. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) atualmente é diagnosticada 

de acordo com valores pressóricos, em níveis iguais ou superiores a 140/90 

mmHg, identificados em duas ou mais verificações da pressão arterial, 

diagnosticam a doença (OLIVEIRA, 2011). A HAS representa um fator de risco 

independente para doença cardiovascular, com custos médicos e 

socioeconômicos elevados, decorrentes principalmente das suas complicações, 

tais como: doença cérebro- vascular, doença arterial coronariana, insuficiência 

cardíaca, insuficiência renal crônica e doença vascular de extremidades 

(LEWINGTON, 2002). A elevada prevalência, a morbidade e mortalidade 

associadas e os custos sociais da hipertensão arterial constituem importantes 

problemas de saúde pública, cujo controle figura entre as prioridades, propostas 

pelo Ministério da Saúde, no Pacto pela Saúde – 2006 e na Política Nacional da 

Atenção Básica (MINISTERIO DA SAÚDE, 2006). A alimentação rica em sódio e 

gorduras, ausência de exercício físico regular, tabagismo, etilismo e alterações 

psicoemocionais são mencionadas como contribuintes para a elevação da 

pressão arterial, considerando chave para a instalação de doença 

cardiovasculares e associação a HAS (MIO JR, 2002).  A implementação de 

medidas de prevenção na Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) representa um 

grande desafio para os profissionais e gestores da área de saúde, pois no Brasil, 
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cerca de 75% da assistência à saúde da população é feita pela rede pública do 

Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto o Sistema de Saúde Complementar 

assiste cerca de 46,5 milhões (BRASIL, 2009). A prevenção primária e a detecção 

precoce são as formas mais efetivas de evitar as doenças e devem ser metas 

prioritárias dos profissionais de saúde. OBJETIVO: Aplicar a sistematização de 

enfermagem ao paciente hipertenso hospitalizado com complicações 

cardiológicas associadas. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, com 

abordagem qualitativa, realizado no período de junho de 2012, em unidade de 

clínica médica, de um hospital universitário de Curitiba/PR. Hospital geral de alta 

complexidade, referência em procedimentos médicos cirúrgicos, onde são 

atendidas dezenas de especialidades, dispondo de 232 leitos na sua totalidade. O 

paciente escolhido para o estudo foi do sexo feminino, 64 anos de idade com 

diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) associada a complicação 

cardiológicas. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista estruturada 

com base no instrumento de investigação admissional, complementado pelo 

exame físico e leitura do prontuário eletrônico. Em seguida foram levantados os 

Diagnósticos de Enfermagem na taxionomia da CIPE (Classificação Internacional 

para as Práticas de Enfermagem) com os eixos: Foco e Julgamento, e suas 

respectivas intervenções. Por se tratar de uma metodologia pedagógica de aula 

prática hospitalar no curso de graduação em Enfermagem, este trabalho não foi 

submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa. RESULTADOS: Paciente do sexo 

feminino, 64 anos, viúva, 06 filhos, natural de Curitiba -PR. Atualmente mora com 

a família.  deu entrada no PA em abril de 2012, apresentando dispnéia, cansaço e 

distensão abdominal, hipertensa  com uso de medicamentos para controle. 

Esteve internada anteriormente para realização de correção de insuficiência da 

valva mitral. Foi tabagista e etilista por doze anos e parou há trinta e três anos, 

relata que fumava 20 cigarros/dia. Nega alergias a medicamentos. Histórico 

familiar de HAS e doenças cardíacas. Padrão de sono regular e suficiente, não 

faz uso de medicação para dormir. Padrão intestinal prejudicado e urinário 

regular. Padrão nutricional irregular.  Comunicação verbal. Estado mental sem 

alteração. Relata dor em MIE devido à úlcera por pressão em região lateral. 

Padrão sexual não questionado.  Ao exame clinico: Padrão Nutricional: apetite 

diminuído, deglutição alterada, mastigação sem alteração, prótese dentaria 
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superior e inferior, ingerindo pouca água por dia, sem episódios de êmese. 

Cabeça e Pescoço: crânio simétrico, couro cabeludo íntegro com higiene 

satisfatória, sem parasitas e seborreia. Cabelos: Presentes, com brilho e não 

quebradiço. Face: simétrica, motricidade e sensibilidade preservadas. Olhos: 

simétricos, conjuntivas coradas, pupilas isocóricas, fotorreagentes, mobilidade 

presente. Acuidade Visual: preservada. Orelhas: pavilhão auricular simétrico, 

higiene satisfatória, conduto auditivo externo integro, membrana timpânica 

íntegra, sem cerumem, com resposta ao estímulo sonoro. Nariz: simétrico, 

íntegro, com fluxo nasal livre, higiene satisfatória, estímulo olfativo preservado. 

Boca: lábios corados, língua íntegra, tônus normal, mobilidade normal, mucosa 

oral íntegra, corada. Garganta e Orofaringe: úvula com mobilidade presente, sem 

desvio, amídalas normais. Pescoço: flexão, lateralização, extensão e rotação. 

Tonicidade muscular normal, gânglios ausentes. Tórax: simétrico, mamilos 

simétricos, forma em tonel, expansividade pulmonar preservada. Bulhas 

cardíacas rítmicas, normofonética, bradicárdica. Abdomen: simétrico, plano, 

tenso, ruídos hidroaéreos presentes, umbigo íntegro, higiene satisfatória, sem 

hérnias. Sistema Locomotor: deambulando sem auxilio, mobilidade preservada, 

unhas integras, força motora 5, sensibilidade e reflexos preservados, forma dos 

pés normal. Genitália: higiene satisfatória, íntegra, meato urinário normal. 

Integridade cutânea: preservada, pele fina e desidratada, com úlcera por pressão 

em MIE em estágio 3. DISCUSSÃO: Os principais diagnósticos de Enfermagem 

foram: Padrão Respiratório Prejudicado: atentar para bradicardia; manter 

cabeceira da cama elevada; monitorar o estado respiratório quanto à frequência, 

ritmo, profundidade e ao esforço; registrar alteração do padrão respiratório. 

Ingestão de Liquido Diminuída: atentar para sinais de desidratação; avaliar as 

características da eliminação urinária; estimular a ingesta de líquidos; oferecer 

líquidos a cada duas horas, quando adequado; pesar o paciente diariamente. 

Emagrecimento: solicitar avaliação nutricional; oferecer alimentos frequente em 

pequenas quantidades. Estado Nutricional Alterado: adequar a dieta ao estilo 

de vida do paciente; avaliar as causas da ingestão nutricional prejudicada; 

proporcionar alimentos de acordo com a preferência do paciente. Eliminação 

Intestinal Prejudicada: aumentar a ingesta hídrica; estimular a deambulação; 

monitorar as eliminações, inclusive frequência, volume, forma, consistência e cor. 
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Pele Seca: avaliar turgor cutâneo e nível de hidratação da pele; estimular 

ingestão de líquidos; evitar massagens sobre saliências ósseas; hidratar a pele; 

minitorar as áreas ressecadas da pele. Úlcera por Pressão (lateral MIE estágio 

3): monitorar sinais e sintomas de infecção da úlcera, monitorar a cor, a 

temperatura, o edema, a umidade e a aparência da pele perilesional, posicionar o 

paciente a cada duas horas de modo a evitar pressão prolongada; trocar curativo 

quando adequado. Pressão Sanguínea Elevada: documentar fatores 

relacionados a alteração da pressão arterial; manter vias aéreas permeáveis; 

monitorar frequência cardíaca; monitorar sinais vitais; manter repouso no leito. 

Risco de Infecção: avaliar a susceptibilidade para infecção; avaliar os cuidados 

com a higiene; monitorar os sinais e sintomas de infecção; prevenir infecção 

cruzada. CONCLUSÃO: Os dados encontrados neste estudo de caso contribuem 

para o cuidado e o planejamento da SAE, que deve se tornar uma prática 

cotidiana para o cuidado desses pacientes, garantindo um atendimento 

direcionado de acordo com a real necessidade do paciente. Os diagnósticos que 

foram encontrados evidenciaram a necessidade de atenção e cuidados com 

pacientes portadores da HAS.  

DESCRITORES: Hipertensão, Promoção da saúde, Processos de Enfermagem. 
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O CUIDADO DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM INFARTO AGUDO DO 

MIOCÁRDIO 

Gerso Hannig1; Dionis Henrique Vaz da Silva1; Hiohan Gabriel de 

Lima Schneider1; Denise Faucz Kletemberg2 

 

INTRODUÇÃO: O infarto agudo do miocárdio (IAM) ocorre quando há uma 

obstrução completa do fluxo sanguíneo em uma artéria que irriga o coração, 

chamada de artéria coronária. O termo infarto refere-se à morte de uma área 

tecidual, devido à interrupção do seu suprimento sanguíneo. Os fatores de risco 

do infarto agudo do miocárdio controláveis, estão associados ao: nível de 

colesterol elevado no sangue, pressão sanguínea alta, tabagismo, obesidade, 

diabetes e estilo de vida sedentário. E também há os não-controláveis: pré-

disposição genética (histórico familiar, idade precoce), a Idade (adultos e idosos 

estão sob maior risco) e gênero (os homens tem maior risco do que as mulheres, 

até a idade de 70 anos) (TORTORA, 2007). No ano de 2010, no Estado do 

Paraná, foram registrados 1.324 óbitos causados pelo IAM, 63 óbitos a mais em 

relação ao ano de 2009. Quase 10% dos IAM ocorrem em indivíduos com idade 

inferior a 40 anos, enquanto 45% são observados em indivíduos com idade 

inferior a 65 anos. Os negros e os brancos são afetados com igual frequência, 

sendo que os homens apresentam maiores riscos de serem acometidos pelo IAM 

do que as mulheres (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). A dor associada à angina 

de peito é frequentemente irradiada ao pescoço, ao mento ou ao longo do braço 

esquerdo até o cotovelo (TORTORA, 2007). Outros sinais e sintomas podem ser 

observados como: desconforto e dor torácica; distensão jugular aumentada; 

pressão arterial pode estar elevada por causa da estimulação simpática ou 

diminuída por causa da contratilidade diminuída.  falta de ar, dispneia, náuseas e 

vômitos; débito urinário diminuído; pele fria, pegajosa,sudorese e pálida,  

ansiedade, inquietação e tonteira suave (BRUNNER, 2009). A enfermagem é a 

principal responsável pelos cuidados ao paciente infartado e pela prevenção da 

doença. Objetivo: Elaborar a sistematização da assistência de enfermagem ao 

paciente idoso com Infarto Agudo do Miocárdio hospitalizado. Metodologia: Trata-

se de um estudo de caso, realizado por acadêmicos do 2º período do Curso de 

Graduação de Enfermagem na disciplina de Semiologia e Semiotécncia I.  A 
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coleta de dados foi realizada na unidade de internação de um hospital escola da 

cidade de Curitiba-PR, em junho de 2012. Os dados foram coletados através de 

um instrumento de Investigação Admissional elaborado pelas docentes da 

disciplina. Este abrange dados de identificação, história da admissão, exame 

físico, informações adicionais como as necessidades humanas básicas. Para 

subsidiar a pesquisa ainda foram utilizadas algumas informações contidas no 

prontuário do paciente como resultados de exames realizados e intercorrências 

durante a hospitalização. Para a organização dos resultados foram seguidos os 

seguintes passos do processo de enfermagem: histórico de enfermagem; 

elaboração dos diagnósticos de enfermagem segundo a CIPE – Classificação 

Internacional das Práticas de Enfermagem e as prescrições de enfermagem, 

formando o plano de ação para o paciente. Por se tratar de metodologia 

pedagógica da disciplina, este trabalho não foi submetido ao Comitê de Ética e 

Pesquisa. RESULTADOS: Paciente do sexo feminino, 38 anos, casada, residente 

em Curitiba, babá. Proveniente CMUM (centro municipal urgências medicas) Sítio 

Cercado, com queixa de dor torácica, estomago e náusea. Nega ser alérgica a 

medicamentos, faz uso de propranolol 40mg. Antecedentes familiares de (IAM – 

mãe). Não pratica atividades físicas, nega tabagismo e etilismo. Relata ter feito 

um procedimento cirúrgico com retirada de colecistectomia. Não possui uso de 

prótese dentária. Descanso noturno; acorda a noite. Ao exame físico verificado 

PA: 140x100, FC 89bpm, FR: 20 e T: 36,8 º C. Paciente orientada, ansiosa, com 

expressão facial triste, postura cabisbaixa, com memória preservada e relata 

fadiga. Apresenta pele fria, sudorese, bulhas hipofonéticas em foco mitral, e 

pulmonar. Tórax sem alterações, abdome arredondado com ruídos hidroaéreos, 

sons timpânicos e submaciços à percussão, à palpação semi-rígido. Apresenta 

eliminação intestinal sem alterações. Resultados: diagnósticos e intervenções de 

enfermagem: Batimento cardíaco diminuído; Verificar sinais vitais de 4/4 h; 

Comunicar enfermeiro em caso de queixa de desconforto respiratório, dilatação 

nasal e alteração do padrão e frequência respiratória; Manter cabeceira do leito 

elevada; Avaliar as características da dor precordial: intensidade, localização, 

irradiação e duração da dor. Risco de desequilíbrio eletrolítico (anormalidade de 

sódio e potássio ou cálcio): Oferecer dieta adequada (hipossódica e 

hipocalórica).Mobilidade no leito prejudicada: Observar e comunicar enfermeiro 
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em caso de hematoma, sinais de ulcera por pressão e o grau. Risco de 

infecção:Ansiedade relacionada à morte: Proporcionar ambiente calmo e seguro. 

Observar e comunicar relato/ expressão de dor e anotar providências e 

evoluções. Conclusão: A assistência de enfermagem tem um papel importante 

no sucesso do prognóstico do paciente com IAM. Esta, na maioria das vezes é 

quem realiza o primeiro atendimento, e atende as necessidades e concretiza os 

primeiros procedimentos emergenciais. Os diagnósticos estão baseados na 

apresentação clínica do paciente e as intervenções abrangem o cuidado 

hospitalar e pós-alta. Vale ressaltar que os hábitos de vida precisam na maioria 

das vezes serem modificados o que demanda esforços da equipe que oriente e 

cuida do paciente. No decorrer do estudo observou-se que é necessário um 

cuidado pautado na Sistematização da Assistência de Enfermagem que contribui 

e fornecer subsídios para a elaboração de planos de cuidados, implementação 

das intervenções e avaliação de acordo com as necessidades do cliente.  

Descr i tores :  In far to  do miocárdio; Cuidados de Enfermagem; Educação em 

Enfermagem. 

1 Acadêmicos do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Positivo 
Email: gersop@gmail.com. Telefone. 
2 Enfermeira.  Professora Adjunta do Curso de graduação em Enfermagem da 
Universidade Positivo. 
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A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA  

A CRIANÇA COM SÍNDROME DIENCEFÁLICA 

Fabiane Victor Dias 1, Arthur Hauer Neto 1, Luciane Favero Basegio 2 

INTRODUÇÃO: A síndrome diencefálica (SD) caracteriza-se por extrema 

emaciação, apesar de quase sempre ocorrer alimentação adequada, associada à 

euforia, hipercinesia, nistagmo, atrofia óptica e palidez, sem anemia. Sua 

ocorrência é atribuída a tumor localizado no hipotálamo anterior e no assoalho do 

terceiro ventrículo, apesar de tumores não diencefálicos poderem também 

apresentar características clínicas similares. Curiosamente, a hipertensão 

intracraniana não é achado frequente. Nas diversas revisões disponíveis, há 

ligeira predominância do sexo feminino. Os primeiros sintomas surgem 

geralmente antes do primeiro ano de vida, podendo a idade de aparecimento 

variar entre os dois e os 36 meses. Caracteriza-se por apetite preservado e 

ausência completa de panículo adiposo. Os tumores responsáveis pela SD são, 

em 90% dos casos, gliomas e, entre eles, o astrocitoma é o mais frequentemente 

encontrado. Esporadicamente, têm sido descritos ependimomas, gangliogliomas e 

disgerminomas. OBJETIVO: Realizar a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) em paciente pediátrico com diagnóstico de Síndrome 

Diencefálica. METODOLOGIA: Estudo descritivo com abordagem qualitativa do 

tipo estudo de caso. A coleta de dados foi realizada na Unidade de Internação de 

um Hospital Oncológico, na ala pediátrica, da cidade de Curitiba-PR, em setembro 

de 2012. Os dados foram coletados durante a internação do paciente, por meio de 

uma entrevista realizada com a mãe do paciente, exame físico e necessidades 

humanas básicas. Foram também utilizadas informações contidas no prontuário 

do paciente, como resultados de exames realizados e intercorrências durante a 

hospitalização. A análise dos dados seguiu os seguintes passos do processo: 

levantamento de dados mediante o histórico de enfermagem; elaboração dos 

diagnósticos de enfermagem segundo a Classificação Internacional das Práticas 

de Enfermagem (CIPE® versão 2.0) e intervenções de enfermagem. 

RESULTADOS: K.N.F., 16 meses, sexo feminino, nascida em Guarapuava/PR 

em 3 de abril de 2011, com 3,400 Kg e 50 cm. Filha de K.F.P. A mãe relata que 

K.N.F até os 13 meses de vida desenvolvia-se normalmente. A partir desta idade 
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apresentou alteração no movimento dos olhos, choro e irritabilidade, e sinal de 

cefaléia, pois chorava e colocava as mãos na cabeça. Foi ao médico, em sua 

cidade, que solicitou a avaliação de um médico especialista, com o qual não foi 

possível agendamento. A criança continuou com os sintomas descritos 

acompanhados de perda de força motora e perda de peso (3 kg em um mês). A 

mãe retornou ao médico, que receitou suplemento. Porém, houve agravamento 

dos sintomas e a mãe levou a criança novamente para avaliação médica. KNF 

ficou internada no município de Guarapuava por 25 dias, período em que foi 

diagnosticado síndrome Diencefálica, um tumor em sistema nervoso central e 

hidrocefalia. Em seguida foi encaminhada para Campo Largo-PR onde 

permaneceu por cinco dias, vindo para Curitiba no dia 5 de julho de 2012, sendo 

encaminhada para a UTI do presente hospital oncológico. No dia 13 de julho foi 

realizada a colocação de uma Derivação Ventrículo Peritoneal (DVP) para 

drenagem liquórica. Realizou-se traqueostomia e gastrostomia. No dia 20 de 

agosto a criança foi levada para a enfermaria, apresentando melhoras em seu 

quadro clínico. Houveram algumas intercorrências como vômitos, pela troca da 

dieta, que foi resolvido quando voltou a administrar dieta anteriormente aceita. No 

dia 26 de agosto a criança iniciou sessões de quimioterapia, as quais provocaram 

vários episódios de vômitos. Exame físico: Após mensurados obteve-se os 

seguintes dados antropométricos: PC.: 48 cm; PT.: 44cm; PA.: 40cm; peso: 

8kg. Ao exame físico apresentou os seguintes sinais vitais: T.:36,2 ºC; FR.: 34 

rpm; FC.: 150 rpm; dor: zero. Cabeça: Fontanela bregmática 2x1 polpas digitais, 

normotensa. Curativo em região temporal direita devido a DVP. Pupilas 

isocóricas, não fotorreagentes bilateralmente. Presença de cerume no ouvido. 

Nariz com obstrução, presença de grande quantidade de secreção fluida e clara. 

Mucosa oral corada, com ausência do dente incisivo lateral superior esquerdo, por 

trauma (entubação). Ressecamento dos lábios, com uso de hidratante e língua 

um pouco saburrosa. Pescoço: presença de traqueostomia, sem alteração 

palpável nos linfonodos. Mobilidade presenrvada. Tórax: ruídos vesiculares 

audíveis bilateralmente. Ausculta cardíaca: bulhas cardíacas rítmicas e 

normofonéticas. Palpação e percussão dentro dos parâmetros de normalidade. 

Abdomem: abdome flácido com ruídos hidroaéreos presentes. Curativo em 

gastrostomia com protuberância da mucosa gástrica. Percussão timpânica e 
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palpação sem particilaridades. Membros: Membros inferiores permanecem em 

extensão, curvam-se após algum tempo de tentativa em flexioná-las. Mãos 

fechadas, cateter totalmente implantado em MSE. Intervenções de 

Enfermagem: Após levantamento de problema obteve-se as seguintes 

intervenções de enfermagem: Ferida Cirúrgica em região temporal direita e 

gastrostomia- Realizar curativos uma vez ao dia ou sempre que necessário; 

observar e anotar aspecto da ferida. Êmese- Administrar antieméticos prescritos; 

deixar cabeceira elevada para evitar sufocamento; manter criança com a cabeça 

lateralizada. Caquexia- Solicitar suporte do serviço de nutrição e dietoterapia. 

Susceptibilidade para infecção- Colocar placas para precaução de contato; 

orientar familiares e funcionários para a lavagem das mãos e uso de álcool gel. 

Mucosa oral comprometida- Realizar higiene oral duas vezes ao dia; hidratar os 

lábios. Processo do Sistema respiratório alterado por traqueostomia- Manter 

curativo e fixador da cânula limpos e secos; manter ambiente arejado; evitar 

penetração de água, pelos e partículas durante higienização; avaliar presença de 

secreções nas vias aéreas inferiores, e providenciar sua eliminação quando 

necessário; uso de máscara pelos profissionais ou visitantes que estejam com 

processos infecciosos respiratórios; fixar corretamente a cânula ao pescoço 

utilizando cadarço de material macio; conservar a pele peri-traqueostomia 

hidratada com creme suave ou Ácidos Graxos Essenciais (AGE); manter boa 

higiene na área ao redor da traqueostomia, limpado-a com sabonete neutro e 

água limpa, cuidadosamente, pelo menos duas vezes ao dia; cuidados com o cuff 

(desinsuflar e insuflar o cuff a cada 2h, permanecendo vazio por 15 minutos). 

Processo de secreção aumentado- Realizar aspiração traqueal e nasal e oral 

sempre que necessário; manter a cabeceira elevada; observar e anotar aspecto 

da secreção; utilizar técnica asséptica durante o procedimento de aspiração; 

orientar o cuidador quanto aos cuidados com a aspiração traqueal, nasal e oral. 

Movimento corporal diminuído em membros inferiores- Encaminhar para 

fisioterapia. Processo do sistema gastrointestinal alterado por gastrostomia- 

Limpeza do local da gastrostomia com soro fisiológico, secar bem após lavagem; 

manter sonda sempre fechada enquanto não estiver em uso; atentar para sinais 

de vermelhidão, secreção purulenta e dor local; observar se há extravasamento 

de dieta pelo óstio; diluir bem as medicações antes de administrar; lavar a sonda 
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após as medicações e alimentação. Risco para úlcera por pressão- Proteger 

proeminências ósseas; mudança de decúbito a cada 2h; massagem de conforto 

com hidratante. Quimioterapia- Observar e anotar resposta ao medicamento; 

controlar e avaliar a dor; administrar antieméticos prescritos; cuidados com a 

infusão e risco de extravasamento; Stress do cuidador- Encaminhar para serviço 

social, a fim de que haja meios de revezamento do cuidador; terapia ocupacional. 

CONCLUSÃO: O enfermeiro tem importante atuação no cuidado de pacientes 

com SD, pois ao acompanhar diariamente, pode avaliar seu desenvolvimento e 

implementar ações de conforto que contribuam para melhoria da qualidade de 

vida dos portadores desta patologia. Com este estudo, os estudantes de 

enfermagem, como futuros profissionais de saúde, puderam averiguar o processo 

de uma assistência sistematizada de saúde em casos de SD. 

Palavras-chave: criança hospitalizada, cuidados de Enfermagem, oncologia 

1 Graduandos do 4º Período do Curso de Enfermagem da Universidade Positivo.  
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2 Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Professora da Universidade Positivo.  
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM SÍNDROME 

CORONARIANA AGUDA COM SUPRADESNÍVEL DO SEGMENTO ST 

Nathalia Francielly Confalone Paschoal 1, Maria Elisa Brum do 

Nascimento2 , Denise Faucz Kletemberg3 

 

Introdução: A pesquisa do infarto agudo do miocárdio (IAM) é primordial pela 

maior prevalência, mortalidade e morbidade da doença. Análises epidemiológicas 

mostram taxas de mortalidade geral ao redor de 30%, sendo que metade dos 

óbitos acontece nas primeiras duas horas do evento e 14% falecem antes de 

receber assistência médica. (PESARO; JUNIOR; NICOLAU, 2004). As doenças 

cardiovasculares (DCV) compõe importante razão de mortalidade mundial com 

projeção para o ano 2020 de 40%%, no qual o infarto agudo do miocárdio será a 

principal causa isolada. A gravidade e morbidade por IAM precedem de fatores 

relacionados à seriedade da doença, e a agilidade e qualidade do atendimento 

pré-hospitalar podendo chegar a letalidade em torno de 10%, uma vez que o 

paciente receba o cuidado hospitalar adequado nas primeiras horas. (BEZERRA; 

BEZERRA; BRASILEIRO, 2011). Desta forma, torna-se essencial entender as 

respostas do paciente ao acometimento/doença cardiovascular, ponderando a 

necessidade emergente de independência e garantia do exercício profissional da 

enfermagem baseada em evidências, relacionado aos sintomas e sinais clínicos 

conhecidos na prática clínica cardiológica em fenômenos, ações e resultados de 

enfermagem. (PEREIRA et al 2011). O estudo do impacto exercido pela 

supervisão de outros fatores de risco, seja em prevenção primária, seja em 

secundária, comprova que o controle desses fatores é crucial para atenuar a 

mortalidade cardiovascular que tem sido assistida. (BAENA et al, 2009). Objetivo: 

Levantar os diagnósticos e intervenções de enfermagem ao paciente com 

síndrome coronariana aguda e supradesnível do segmento ST baseado na 

Classificação Internacional para as Práticas de Enfermagem CIPE, Versão 1.0. 

Metodologia: Estudo de caso, realizado no período de agosto de 2012, em um 

hospital universitário de Curitiba/PR, na Unidade de Terapia Intensiva, a qual 

possui oito leitos. É um hospital geral de alta complexidade, referencia em 

condutas médicos cirúrgicas. O paciente escolhido para o estudo foi do sexo 

masculino, 63 anos de idade com diagnóstico de IAM com Supra ST. A coleta de 
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dados foi feita através de entrevista construída com base em um questionário 

para investigação admissional, realização de exame clínico, acompanhamento ao 

paciente e análise do prontuário eletrônico. Posteriormente, foram apresentados 

os diagnósticos e intervenções de enfermagem, transcritos para a taxonomia da 

Classificação Internacional para as Práticas de Enfermagem (CIPE Versão 1.0, 

2007). Para a elaboração dos diagnósticos foram utilizados os seguintes eixos: 

Foco e Julgamento, com evidências e as intervenções os eixos: ação, foco, 

julgamento, tempo, meio e localização. Por se tratar de metodologia pedagógica 

da disciplina de graduação, este trabalho não foi submetido ao Comitê de Ética e 

Pesquisa. Resultados: Homem, 63 anos, solteiro, natural de Ponta Grossa-PR. 

Trabalhava como motorista, mas atualmente recebe benefício auxílio-saúde e fica 

em casa. Paciente recebido de Colombo com quadro de precordialgia típica ECG 

com sinais de isquemia demonstrando ST V1 a V5, dor precordial persistente 

encaminhado direto para serviço de hemodinâmica, aonde foi demonstrado 

lesões multiarteriais, inclusive lesão de tronco de coronária esquerda. HAS. DAC 

multiarterial. Foi tabagista e etilista por trinta anos e parou há quatorze anos relata 

que fumava 20 cigarros/dia. Nega alergias a medicamentos. Histórico familiar de 

doença cardíaca e diabetes. Sono regular e suficiente, não faz uso de medicação 

para dormir. Ausência de evacuações a quatro dias. Relata dor ao urinar mesmo 

com sonda vesical de demora. Apresenta apetite diminuído dificuldades para se 

alimentar. Manteve mesmo peso nos últimos seis meses. Comunicação verbal, 

déficit visual faz uso de óculos. Estado mental sem alteração. Relata dor em MSD 

devido a punções e MID em região inguinal devido punção sem sucesso do 

procedimento de cateterismo. Padrão emocional riso imotivado. Vive em casa 

alugada, sozinho, recebe apoio familiar, especialmente da sobrinha. Ao exame 

clinico:,deglutição alterada, mastigação sem alteração, prótese dentaria superior e 

inferior, ingerindo um copo de água por dia, sem episódios de êmese. Cabeça e 

pescoço: crânio simétrico, couro cabeludo com higiene insatisfatória, íntegra, sem 

parasitas e seborreia. Cabelos: Calvície, com brilho e não quebradiço. Face: 

simétrica, motricidade preservada, sensibilidade preservada. Olhos: simétricos, 

conjuntivas coradas, pupilas isocóricas, fotorreagentes, escleróticas íntegras, 

presença de lacrimejamento, com secreção espessa. Acuidade visual: diminuída. 

Orelhas: pavilhão auricular simétrico, higiene insatisfatória, conduto auditivo 
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externo integro, membrana timpânica íntegra, sem cerumem, com resposta ao 

estímulo sonoro. Narizes: simétricos, íntegros, com fluxo nasal livre, higiene 

insatisfatória, com secreção fluida, estímulo olfativo preservado. Boca: lábios 

corados, língua íntegra, tônus normal, mobilidade normal, mucosa oral íntegra, 

corada. Garganta e orofaringe: úvula com mobilidade presente, sem desvio, 

amídalas normais. Pescoço: flexão, lateralização, extensão e rotação. Tonicidade 

muscular normal, glânglios ausentes. Tórax: e mamilos simétricos, forma em 

tonel, crepitações em base, com presença de roncos e sibilos em ápice. 

Expansividade pulmonar preservada, com tosse e expectoração, aspecto não 

avaliado. Bulhas cardíacas rítmicas, normofonética, taquicardíaco. Abdomen: 

simétrico, globoso, tenso, ruídos hidroaéreos presentes, umbigo íntegro, higiene 

satisfatória, sem hérnias, percussão predominante sem som maciço e timpânico 

no quadrante inferior direito. Sistema locomotor: acamado, preservado, 

mobilidade preservada, unhas concova e hiperespessa, força motora 5, 

sensibilidade preservada, reflexos alterados, forma dos pés normal. Genitália: 

higiene insatisfatória, íntegra, meato urinário anormal devido uso de SVD, 

prepúcio retrátil, glande normospádia, secreção presente, bolsa escrotal 

simétrico.Integridade cutânea: alterada, pálida, com hiperemia em região 

coccígea e hematoma em MSE e MID região inguinal, sem edema, cicatriz em 

ombro direito e ambas coxas, turgor sem alteração, pele lisa e hidratada, sem 

úlcera por pressão. Os diagnósticos e intervenções apresentados foram: Risco 

(julgamento) de infecção (foco) evidenciado ao acesso venoso periférico, 

Intervenções: Checar (ação) permeabilidade do acesso venoso (foco) 

periférico(localização) conforme protocolo (meio); Manter (ação) técnica asséptica 

(meio) ao manusear (ação) o acesso.(meio)Sistema tegumentar(foco) alterado 

(julgamento )evidenciado por hematomas no membro superior direito e membro 

inferior esquerdo em região inguinal e hiperemia em região coccígea, relacionado 

a punções, procedimentos e paciente estar acamado; Intervenção: colocar (ação)  

colchão perfilado no leito ( meio) do paciente (cliente); evitar  (ação) massagens 

(meio) sobre as proeminências ósseas( localização); inspecionar (ação) a pele 

(foco) do paciente (cliente) diariamente(tempo); examinar (ação) as condições da 

pele (foco) e hidratar (ação) a pele (foco) do paciente.(cliente) Padrão nutricional 

(foco) alterado (julgamento), relacionado à dificuldade de se alimentar; 
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Intervenções:  investigar (ação) a causa da ingestão (foco) diminuída, 

(julgamento) ajudar (ação) o paciente (cliente) a se alimentar (meio) pesar (ação) 

diariamente( tempo) o paciente (cliente); evitar(ação) procedimentos dolorosos 

(meio) antes das refeições (tempo); monitorar(ação) os resultados laboratoriais 

(meio); manter (ação)uma boa higiene oral(meio); orientar (ação) sobre a 

importância da ingestão de alimentos (foco) para o tratamento clínico (meio). 

Risco (foco) de queda (julgamento), relacionado à idade, Intervenção: manter 

(ação) a grade do leito (meio), orientar (meio) medidas (meio) de prevenção de 

queda (foco); Padrão respiratório (foco) prejudicado(julgamento), Intervenção: 

assegurar (ação) ao paciente(cliente) que estão sendo tomadas as medidas(meio) 

necessárias,(julgamento), auscultar (ação)os sons pulmonares (foco); 

conscientizar (ação) o paciente (cliente)  sobre a necessidade e a importância da 

ventilação mecânica não invasiva (foco); manter (ação) repouso no leito(foco); 

monitorar(ação) frequencia e ritmo respiratório;(foco), observar(ação) o nível de 

consciência (foco); observar (ação) perfusão periférica(foco); verificar (ação)a 

saturação do oxigênio (foco) pela oximetria de pulso(meio). Mobilidade física 

(foco) prejudicada (julgamento) relacionada à restrição ao leito; Intervenções: 

mudar (ação) o decúbito no leito (foco) a cada duas horas (tempo); prevenir(ação) 

úlceras por pressão(foco); proteger (ação)as proeminências ósseas(foco). 

Considerações Finais: Os resultados deste estudo, acrescido ao conhecimento 

dos enfermeiros quanto a sistematização da assistência de enfermagem 

embasado na CIPE para o paciente com IAM com supra ST, internado na 

Unidade de Terapia Intensiva contribui na unificação do padrão de linguagem e 

qualificação da prática de enfermagem nestes espaços de atendimento. 

Descritores: Infarto do miocárdio, Assistência integral a saúde, Epidemiologia. 

1 Acadêmica do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Positivo. 
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2 Enfermeira. Professora do Curso de Enfermagem da Universidade Positivo, 

Mestre em Educação. Doutoranda em Enfermagem pelo Programa de Pós 

Graduação da Universidade Federal do Paraná PPGENF UFPR. Membro do 

Grupo Multiprofissional em Saúde do Adulto (GEMSA) e do grupo da UP de 
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pesquisa (Núcleo de Estudos Cuidado e Educação em Saúde da Universidade 

Positivo).  
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PROJETO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO: PERFIL DE 

MULHERES DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO PARANÁ 

Milena Leonardo Costa1; Carolyne Rodrigues1; Giovanna Batista 

Leite Veloso2; Katia Renata Antunes Kochla3  

INTRODUÇÃO:O câncer de colo de útero é um importante problema de saúde 

pública. Este tipo de câncer é o terceiro mais comum entre mulheres no mundo, 

sendo responsável pelo óbito de aproximadamente 274 mil mulheres por ano. 

Estima-se que a sua incidência seja de 530 mil casos por ano no mundo (WHO, 

2008). As taxas mostram que os países em desenvolvimento são responsáveis 

por 80% desses casos, e o Brasil apresenta uma taxa alta e significativa destas 

estatísticas (BRASIL, 2006). Este tipo de câncer, dentre todos, é o que apresenta 

um dos mais altos potenciais de cura e prevenção, chegando a perto de 100%, 

quando diagnosticado precocemente, podendo ser tratado em nível ambulatorial 

em 80% dos casos (BRASIL, 2002). No Brasil é o segundo mais incidente na 

população feminina e as taxas de incidência estimada e de mortalidade 

apresentam valores intermediários em relação aos países em desenvolvimento, 

porém são elevadas quando comparadas às de países desenvolvidos com 

programas de detecção precoce bem estruturados. Na análise regional no Brasil, 

o câncer do colo do útero se destaca como o primeiro mais incidente na região 

Norte, com 23 casos por 100 mil mulheres. Nas regiões Centro-Oeste e Nordeste 

ocupa a segunda posição, com taxas de 20/100 mil e 18/100 mil, 

respectivamente, e é o terceiro mais incidente nas regiões Sudeste (21/100 mil) e 

Sul (16/100 mil) (INCA, 2009). No Brasil, em 2012, são esperados 17.540 casos 

novos, com um risco estimado de 17 casos a cada 100 mil mulheres. Em 2009, 

esta neoplasia representou a terceira causa de morte por câncer em mulheres 

com 5.063 óbitos, representando uma taxa bruta de mortalidade de 5,18 óbitos 

para cada 100 mil mulheres (INCA, 2011). Segundo Ferreira e Galvão (2009) a 

detecção precoce do câncer do colo do útero é considerada a estratégia mais 

eficaz no combate a esta patologia. O exame permite a detecção, em estágios 

iniciais em mulheres assintomáticas, o que impacta significativamente no bom 

prognóstico desta mulher que quanto antes iniciar seu tratamento aumentam 

expressivamente as chances de cura da doença. Porém ainda é verificada uma 
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baixa adesão das mulheres a este tipo de exame. Informações da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) de 2003, divulgadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2005, mostraram que, nos últimos 

três anos, a cobertura do exame citológico do colo do útero foi de 68,7% em 

mulheres acima de 24 anos de idade, sendo que 20,8% das mulheres nesta faixa 

etária nunca tinham sido submetidas ao exame preventivo (IBGE, 2005). O exame 

é de fácil acesso, que pode ser realizado, além dos consultórios de ginecologia, 

em qualquer unidade de saúde, por profissional de saúde capacitado. Este 

consiste na coleta de células do colo uterino, e o objetivo principal é detectar o 

câncer precocemente ou anormalidade nas células que podem estar associadas 

ao desenvolvimento deste tipo de tumor. O curso de Enfermagem da 

Universidade Positivo, preocupado com as trabalhadoras da Instituição e com a 

formação do acadêmico voltada para as atividades no âmbito da Saúde Coletiva, 

no ano de 2011, desenvolveu um projeto em parceria com a Unidade de Saúde 

referência para facilitar o acesso das mulheres ao exame citopatológico cervico 

vaginal. A partir deste contexto, esta pesquisa teve como objetivo identificar o 

perfil de mulheres que realizaram o exame citopatológico cervico vaginal de uma 

Universidade do município de Curitiba no ano de 2011. METODOLOGIA: Este foi 

um estudo quantitativo de caráter descritivo e exploratório, delineado como 

transversal. Foi realizado em uma Universidade privada do município de Curitiba, 

Paraná. Os sujeitos escolhidos para este estudo foram todas as mulheres que 

realizaram o exame citopatológico cervico vaginal na campanha de Prevenção do 

Câncer de colo de útero promovida pelo Curso de Enfermagem da instituição de 

ensino no ano de 2011. A coleta dos dados ocorreu durante a coleta do exame 

cervico vaginal por meio de uma entrevista estruturada e das anotações descritas 

no formulário de requisição de exame. No formulário de requisição do exame 

foram coletadas as informações referentes a data da última coleta de exame 

cervico vaginal, data da última menstruação, presença de sangramento durante a 

relação sexual, utilização de contraceptivo oral, presença de Dispositivo intra 

uterino (DIU), presença de gestação, sangramento após menopausa, realização 

anterior de radioterapia. No questionário foram informados dados sobre a idade 

da mulher, raça/cor, estado civil, escolaridade, renda familiar, antecedentes 

ginecológicos e os motivos para a realização do exame. Em seguida os dados 
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foram inseridos em um banco de dados construído no Excel e analisados por 

estatística simples, com calculo de número absolutos e percentuais e 

apresentação em tabelas de frequência univariadas. A pesquisa foi submetida ao 

Comitê de ética da Universidade Positivo e aprovada com o parecer n. 

128.11/2011 e ainda ao Comitê de ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de 

Saúde de Curitiba, também aprovada conforme parecer n. 21/2012. Todas as 

mulheres foram orientadas quanto ao objetivo do estudo e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. RESULTADOS: No ano de 2011 foram 

coletados exames citopatológico cervico vaginal de 48 mulheres, nos meses de 

outubro de novembro. Destas, um grande número, estava na faixa etária de 30 a 

39 anos, representado por  17 (35,42%), seguido de 13 (27,08) mulheres com 

idade entre 40 e 49 anos e 12 (25%) tinham entre 20 e 29 anos. Foi observado 

ainda que em relação à escolaridade, muitas mulheres 26 (54,18%) tinham o 

ensino médio incompleto, enquanto que tanto o ensino médio completo como o 

ensino superior completo foi representado por 11 (22,91) mulheres. Em relação 

aos antecendentes ginecológicos, entre as 48 mulheres, houve 65 gestações, 

destas 37 (56,92%) evoluíram para parto normal, 19 (29,23%) para parto cesáreo 

e 09 (13,85%) para aborto. Das 48 participantes do estudo, 27 (56,25%) não 

utilizam contraceptivo oral e 21 (43,75%) faziam uso. Com relação às queixas 

ginecológicas, 30 (62,5%) relataram alguma queixa, sendo que muitas mulheres 

apresentavam mais de uma queixa, portanto foram 40 situações consideradas. 

Sobre a realização do exame em anos anteriores foi verificado que 26 (54,17%) 

delas fizeram o exame no ano de 2010. Destas, 15 apresentavam alguma queixa 

ginecológica. Durante a coleta do exame foi possível observar que a maioria, 45 

(93,75%) apresentava o colo do útero dentro da normalidade, enquanto 03 

(6,25%) tinham algum tipo de alteração. CONCLUSÃO: O conhecimento de uma 

determinada clientela possibilita o planejamento de ações voltadas 

especificamente para as características apresentadas.  O estudo possibilitou além 

do conhecimento desta população de colaboradoras, o entendimento da 

importância de iniciativas que aproximem das mulheres as estratégias de 

combate a morbimortalidade relacionadas ao câncer de colo de útero. O exame 

citopatológico cervico vaginal deve ser  realizado como rotina pelas mulheres que 

iniciam sua atividade sexual, pois este tipo de neoplasia, apesar de fácil detecção 
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e grandes possibilidades de sucesso de cura quando diagnosticado em fase 

inicial, ainda pode representar alguns anseios para as mulheres, tanto relacionado 

ao procedimento, como ao seu dia a dia de trabalho. Na instituição pesquisada 

notou-se o perfil destas foram de mulheres em faixa etária que variou de 20 a 59 

anos de idade e com um nível de escolaridade de ensino médio, ainda, que um 

número significativo de mulheres coletam seu exame na faixa etária e 

periodicidade recomendada pelo Ministério da Saúde no Brasil, o que mostra a 

preocupação destas com sua saúde neste aspecto. Porém muitas apresentaram 

alguma queixa ginecológica, que nos leva a refletir sobre a realização de ações 

educativas voltadas a esta temática.  

Descritores: Neoplasias do colo do útero; Exame Colpocitológico; Perfil 

epidemiológico. 
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O IMPACTO DE AÇÕES EDUCATIVAS  

NA PREVENÇÃO DO DESMAME PRECOCE 

 

Amanda Oliveira1 , Ana Paula Antunes1  Bruna Elisa Malinoski1 Bruno Martins1 

Camila Sielski1 Carla Caroline Bomfim1 Deise Silva1 Edite de Cassia1 Vanessa 

Romero1 Luciane Favero2 

 

INTRODUÇÃO: A amamentação precoce pode afetar o risco de morte no período 

neonatal. Os mecanismos que fundamentam essa afirmação são os seguintes: as 

mães que amamentam logo após o parto têm maior chance de serem bem 

sucedidas na prática da amamentação; os alimentos pré-lácteos oferecidos aos 

bebês antes da amamentação podem ocasionar lesões no intestino imaturo; o 

colostro acelera a maturação do epitélio intestinal e protege contra agentes 

patogênicos; e o contato com a pele previne a ocorrência de hipotermia, porque o 

toque, o odor e o calor estimulam o nervo vago e isso, por sua vez, faz com que a 

mãe libere ocitocina, hormônio responsável, entre outras ações, pela saída e 

ejeção do leite. Esse hormônio faz com que a temperatura das mamas aumente e 

aqueça o bebê. A ocitocina também reduz a ansiedade materna, aumentando sua 

tranquilidade e responsividade social (TOMA; REA, 2008). É importante 

amamentar o bebê exclusivamente, sem qualquer outro líquido, água ou chá, até 

os seis meses de idade, e, que após este período, gradativamente se inicie a 

alimentação complementar mantendo a amamentação até pelo menos os dois 

anos de idade, o que leva a um menor risco de morbidade e mortalidade à criança 

(TOMA; REA, 2008). Bebês amamentados exclusivamente apresentam menor 

morbidade por diarreia em comparação com aqueles que recebem aleitamento 

materno junto com alimentos complementares dos três aos quatro meses (TOMA; 

REA, 2008). Mesmo após os seis meses manter a amamentação também é 

importante porque o aporte de 500 ml diários de leite materno fornece 75% das 

necessidades energéticas, 50% das de proteína e 95% das de vitamina A que o 

bebê precisa, além da proteção imunológica (TOMA REA, 2008). Existem 

políticas públicas brasileiras que incentivam o aleitamento materno e a promoção 

da saúde da mulher. Em 1981 foi lançado o Programa de Incentivo ao 

Aleitamento Materno, o qual recebeu destaque internacional pela sua diversidade 
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de ações. Além disso, o incentivo ao aleitamento materno na atenção básica é 

feito por intermédio da Rede Amamenta Brasil. Essa estratégia, criada em 2008, 

se propõe por meio de revisão e supervisão do processo de trabalho 

interdisciplinar nas unidades básicas de saúde (UBS). As questões relacionadas à 

prática da amamentação têm-se configurado objeto de interesse para diferentes 

atores e grupos sociais ao longo da história. Em todas as épocas, o ser humano 

foi levado a construir rotas alternativas para responder à demanda das mulheres 

que, por opção ou imposição, trilharam o caminho do desmame precoce. A 

amamentação, além de biologicamente determinada, é socioculturalmente 

condicionada, tratando-se, portanto, de um ato impregnado de ideologias e 

determinantes que resultam das condições concretas de vida. Assim, a partir do 

panorama apresentado e compreendendo a importância do aleitamento materno 

para a saúde infantil, esse estudo teve como questão norteadora: Qual o impacto 

das ações educativas na prevenção do desmame precoce? OBJETIVO: realizar 

ações educativas sobre a amamentação e o desmame precoce; e avaliar o 

impacto dessas ações prevenção do desmame precoce. METODOLOGIA: Trata-

se de uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratório-descritiva. A pesquisa foi 

realizada em uma Unidade da Estratégia de Saúde da Criança, localizada na 

cidade de Curitiba-PR, e no domicílio das participantes. O trabalho passou por 

apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Positivo, sendo 

aprovado no dia 20 de agosto de 2012. Fizeram parte da pesquisa cinco4 

lactantes que preencheram os seguintes critérios de inclusão: idade igual ou 

superior a 18 anos; que estivessem vinculadas a Unidade de Saúde local do 

estudo; que estivessem amamentando; que tivessem disponibilidade para 

participar das atividades propostas e que aceitassem participar voluntariamente 

da pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Antes da realização da primeira coleta, foram apresentados os objetivos do 

estudo e coletado a assinatura do TCLE. Posteriormente, realizado entrevista 

semiestruturada, composta por questões abertas que abordaram questões como 

 
4
 Trata-se da apresentação de resultados preliminares, pois a etapa da oficina ainda não pode ser 

realizada, sendo apenas entrevistadas algumas mães que haviam participado de atividades 
educativas junto à unidade de saúde de referência. Além disso, o trabalho será continuado até a 
busca da saturação dos dados. 
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a dificuldade de amamentar, frequência, a introdução de outros alimentos, a 

contribuição das oficinas realizadas entre outras. RESULTADOS: Com as 

respostas obtidas identificou-se que três participantes encontravam-se em sua 

primeira gestação e duas já tinham outros filhos, motivo pelo qual relataram ter 

uma boa experiência em amamentação. Apesar de todas as mães amamentarem 

os filhos no momento da coleta de dados, a frequência das mamadas não era 

realizada corretamente, segundo informações das entrevistadas, conforme 

protocolos mundiais. Além disso, todas elas referiram incluir outra forma de 

alimentação na dieta do filho, por acreditarem que os bebês ficavam mais calmos 

e saciados. Verificou-se também que muitas dessas crianças apresentavam 

desconforto abdominal, fato que poderia ser causado pelo leite artificial oferecido. 

CONCLUSÃO: Este foi um primeiro contato com o foco da pesquisa, sendo que a 

mesma terá continuidade para que todos os objetivos possam ser atendidos e os 

dados completamente saturados com um maior número de participantes. Porém, 

já foi possível perceber que muitas mulheres ainda apresentam dificuldades na 

amamentação dos seus filhos e que o desmame precoce acontece principalmente 

pela falta de informação ou, até mesmo, por informações baseadas em crenças e 

mitos que prejudicam a adequada nutrição infantil. Em alguns casos o desmame 

precoce também acontece devido a pega incorreta do bebê no sei, fazendo com 

que ele não se alimente corretamente, apresente-se irritado, choroso, levando, 

muitas vezes, as mães a procurarem outras formas para alimentar o seu filho.  

Descritores: Amamentação, Recém-nascido, Desmame precoce. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE IDOSO APÓS 

COMPLICAÇÕES NEUROLÓGICAS 

Felipe Abilio Vasco de Oliveira ¹, Tatiane Aparecida Cruz 

Assumpção¹,Thais Perboni Pereira¹, Denise Faucz 

Kletemberg²,Kátia Renata Antunes Kochla³ 

 

Introdução: O acidente vascular encefálico (AVE) é uma alteração neurológica 

produzida pela falência em determinado local do suprimento sanguíneo, causando 

o fim da oxigenação e da nutrição da parte afetada, essa falta de oxigênio e de 

nutrientes necessários ao bom funcionamento do Sistema Nervoso Central, 

acarretará na perda da funcionalidade das células nervosas, os neurônios. 

Existem dois tipos de classificações para o AVE um deles é denominado 

isquêmico causada por uma obstrução da artéria onde dificulta ou interrompe 

completamente a passagem do fluxo sanguíneo, como consequência ocorre a 

perda de função do tecido isquêmico,quando mais severa o tecido cerebral entra 

em necrose com sequelas irreversíveis, caso essa obstrução não seja total pode 

haver um fluxo sanguíneo leve onde ocorre então uma recuperação completa do 

déficit neurológico, o que caracteriza o ataque isquêmico transitório (AIT). O 

acidente vascular encefálico isquêmico (AVEI) é o mais comum ocorrendo em 

cerca de 85% dos casos. A outra classificação denomina-se hemorrágica, o 

acidente ocorre então devido a ruptura de um vaso sanguíneo, levando a perda 

de sangue, o sangramento ocorre dentro ou ao redor do cérebro. Entre todos os 

países da América Latina, o Brasil é o que apresenta as maiores taxas de 

mortalidade por acidente vascular encefálico, ocorre um aumento significativo da 

incidência de AVE em pessoas a partir dos 60 anos de idade a esse grupo por 

sua vez somam-se alterações fisiológicas resultantes da própria idade que 

acarretam a esse número alarmante de AVE em idosos. "Segundo Pittella e 

Duarte (2002), as doenças cerebrovasculares apareceram como o principal grupo 

de doenças do sistema nervoso central entre idosos (71,9% dos casos, em estudo 

feito em Belo Horizonte)" apresentando uma maior taxa no sexo feminino. 

Segundo informações do Sistema Único de Saúde (SUS), o AVE afetou quase 85 

mil pessoas no Brasil somente no 1° semestre de 2011. De acordo com Pires, 
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Gagliardi e Gorzoni (2004), a detecção dos fatores de risco do AVC são 

extremamente importantes, pois permitem redução significativa do incidente, cuja 

taxa de mortalidade está entre 14% a 26% por intermédio de mudança de hábitos 

e estilo de vida, terapêutica medicamentosa, neuro-radiologia intervencionista ou 

cirurgia. Objetivo: Esse estudo tem como objetivo entender quais são as 

possíveis complicações que acarretam os idosos após um caso de AVE, seja ele 

isquêmico ou hemorrágico, e aderir assim as mudanças necessárias para uma 

vivência. Metodologia: A pesquisa tem como abordagem o estudo de caso, os 

dados adquiridos foram através de uma ficha com perguntas pré elaboradas pelo 

professor responsável, através da leitura do prontuário e demais dados  

adquiridos através de exame físico. Realizado no período de Junho de 2012, no 

Posto I de clínica médica, com  56 leitos de um hospital universitário, em 

Curitiba/Paraná. O paciente submetido ao exame era do sexo masculino, idoso, 

apresentava 66 anos, casado, tinha  2 filhos e possuía HAS, apresentou 

complicações neurológicas. Após a coleta de dados foram levantados todos os 

possíveis problemas de enfermagem e transcrito para a CIPE (Classificação 

Internacional para as Práticas de Enfermagem) e suas intervenções, para 

chegarmos ao diagnóstico de enfermagem usamos os eixos Foco e Julgamento. 

Por se tratar de um estudo de caso acadêmico, esse trabalho não foi enviado ao 

Comitê de Ética e Pesquisa. Resultados: Os principais resultados de diagnóstico 

de enfermagem foram: Sistema Neurológico comprometido: assistir e auxiliar o 

paciente em quaisquer que sejam suas dificuldades para com os lapsos de 

memória,  observar nível de consciência todos os dias e promover sempre o 

conforto do paciente. Estimular diálogos sempre que possível para assim não 

contribuir com amnésias futuras. Auto cuidado: julgado positivo e aceitável. 

Hipertensão Arterial Sistêmica: aferir todos os dias a pressão do paciente, e 

procurar sempre mantê-la equilibrada para evitar maiores danos após o incidente 

do quadro de AVE. Eliminações e ingesta hídrica: controlar ingesta hídrica, 

incentivando volume de líquidos ingeridos adequado. Controlar e analisar 

eliminações quanto à frequência e aspecto. Hidratação: Avaliar e auxiliar na 

hidratação da pele. Movimentação: incentivar deambulação passiva, assim 

prevenindo qualquer caso de úlceras por pressão ou artroses.  Processo 

Cardíaco: Auscultar e analisar as bulhas cardíacas, verificar arritmia 
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diagnosticada, verificar se há dispneia. Comunicação: usar auxiliares de 

comunicação, passar informações mais claras possíveis e explicar sempre os 

procedimentos a serem realizados. 

Conclusão: Os resultados apresentados após o diagnóstico de enfermagem 

evidenciaram os cuidados que devem ser tomados com paciente, principalmente 

idosos, após apresentarem quadro de AVE. Auxiliar, assistir e promover as 

práticas de saúde com os pacientes que tiveram AVE são extremamente 

necessárias, como evidencia os dados do estudo de caso apresentado neste 

trabalho. “Hausen, Plotnik e Castro (2001) revelam que o número de mortes por 

AVC vem diminuindo em decorrência do melhor controle da hipertensão. 

Paralelamente, o contingente de casos fatais também diminuiu devido ao 

tratamento rápido especializado. O prognóstico está diretamente relacionado à 

extensão, ao território atingido, a problemas clínicos associados, à idade e às 

condições de atendimento. Os autores ressaltam que o rápido atendimento na 

fase aguda por uma equipe especializada em unidades específicas traz um real 

ganho na morbimortalidade desses pacientes.” 

Descritores: Acidente Vascular Cerebral; Idoso; Enfermagem 

Área Temática: Processo de cuidar em Saúde e Enfermagem 

¹ Acadêmicos do 2º período do Curso de Enfermagem da Universidade Positivo. 
Tatiane_assumpcao13@yahoo.com.br,  
² Enfermeira Doutora  e docente do Curso de Enfermagem  da Universidade 
Positivo.  
³ Enfermeira Mestre, docente e coordenadora do Curso de Enfermagem da 
Universidade Positivo.  
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ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM A UMA PACIENTE COM ESTENOSE 

MITRAL: ESTUDO DE CASO 

Kamila Ferreira Navroski1, Denise Faucz Kletemberg,2 Kátia Renata 

Antunes Kochla3 

 

IINTRODUÇÃO: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), entre elas as 

doenças cardiovasculares (DCV), como o infarto agudo do miocárdio (IAM) e o 

acidente vascular cerebral (AVC) são a principal causa de morte e incapacidade 

prematura em muitos países, incluindo o Brasil. Em 2004 as DCNT foram 

responsáveis por mais de 62% dos óbitos no país, com maior porcentagem nas 

regiões Sul e Sudeste (VIANNA et al, 2012). No Brasil as DCV representam a 

primeira causa de morte. Apesar da tendência de redução dos riscos de 

mortalidade, a incidência vem aumentando relacionado à maior longevidade, e 

aos modos de vida com maior exposição a fatores de risco (ISHITANI et al, 2006). 

Além do impacto sobre a mortalidade geral, as doenças cardiovasculares são 

responsáveis pelo maior numero de mortes e incapacidade precoces na 

população geral, tendo causado aproximadamente 85 milhões de casos de 

incapacidade ajustado por ano de vida em 1990 (SOUZA et al, 2000) O quadro 

crescente epidemiológico das doenças cardiovasculares está representado 

principalmente pelas doenças coronarianas, cerebrovasculares, insuficiência 

cardíaca, hipertensão arterial, entre outras (CARVALHO et al, 2011). Dentre as 

doenças cardiovasculares realizamos um estudo de caso de uma paciente que 

apresenta uma disfunção valvar, denominada estenose mitral. A estenose mitral é 

uma obstrução do sangue que flui do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. 

Com maior freqüência é causado por endocardite reumática, a qual espessa 

progressivamente os folhetos da valva mitral e as cordas tendineas. Com 

freqüência, os ventrículos se fundem. Mais adiante, o orifício da valva mitral 

estreita-se e obstrui progressivamente o fluxo sangüíneo para o ventrículo. 

(SMELTZER et al, 2009). Estenose mitral trata-se de um estreitamento no orifício 

da valva mitral, ocasionando dificuldade do fluxo sanguíneo diastólico do átrio 

esquerdo para o ventrículo esquerdo (ADAIR et al, 2003). Os sinais e sintomas 

são: dispnéia, fadiga, tosse, hemoptise e rouquidão, de acordo com a gravidade 

da disfunção valvar, menos comuns são relatos de náuseas, vômitos, tontura e 
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confusão mental. (ADAIR et al, 2003) A aplicação do Processo de Enfermagem 

(PE) neste contexto, pode permitir um conhecimento mais completo e detalhado 

pelo enfermeiro, da situação que envolve a pessoa com esse tipo de afecção ou 

que possui algum risco para desenvolvê-la e assim melhor planejar o cuidado e 

avaliação com vistas à reabilitação e prevenção da progressão do agravo (LIMA 

et al, 2006). OBJETIVO: Aplicar a sistematização de enfermagem a uma paciente 

com estenose mitral. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, com 

abordagem qualitativa, desenvolvido em junho de 2012 em um hospital-escola de 

Curitiba, campo de estágio do primeiro período de Enfermagem. Esta instituição 

filantrópica possui 232 leitos, incluindo todos os níveis de atenção. Os dados 

foram coletados durante a internação da paciente, por meio de uma entrevista 

semi-estruturada. Este instrumento abrange dados de identificação, história da 

admissão e exame físico, referenciados pelas necessidades humanas básicas. A 

seguir foram elaborados os diagnósticos de enfermagem segundo a CIPE – 

Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem e as prescrições de 

enfermagem, formando o plano de ação para a paciente. Por se tratar de 

metodologia pedagógica, realizada em um campo de estágio, não foi submetido 

ao Comitê de Ética e Pesquisa. RESULTADOS: J.E.B, 49 anos, branca, casada, 

do lar, natural de Arapoti no interior do Paraná onde  reside com esposo e três 

filhos, em casa própria com boas condições de saneamento básico, católica 

praticante, com ensino fundamental incompleto. Portadora de estenose mitral. 

Internada com diagnóstico médico de estenose mitral severa com dilatação de 

câmaras. Apresentou como queixa principal: dor precordial irradiada para MSE, 

com relato de dispnéia ao realizar grandes esforços, vertigem, formigamento nas 

extremidades. Realizado exames de sangue, eletrocardiograma, e raio-x do tórax, 

sendo encaminhada para o quarto para esperar até ser realizado o cateterismo. 

5° dia de internação. Na anamnese apresenta-se orientada, consciente, ansiosa, 

comunicativa e deambulando. Com falta de apetite (anorexia), má aceitação 

alimentar, nega quadro de êmese, apresentando tontura. Faz uso de medicação 

contínua com digoxina, atenolol, enalapril. Relata que controla a alimentação, e 

pratica atividade física 50 minutos por dia (caminhada). Nega tabagismo e 

ingestão de bebidas alcoólicas socialmente. Nega alergia a medicações. Histórico 

de internações hospitalares anteriores por problemas respiratórios. Relata ter 
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padrão eliminatório regular, porém após entrada no hospital alega que suas 

eliminações fisiológicas estão ausentes há 3 dias. Padrão de sono e repouso 

preservado, regular. Ao exame físico: PA: 110/60 mmHg aferido na posição 

sentado e deitado, T: 36°C, FR: 16 rpm, FC: 55 bpm filiforme, Peso: 43 Kg, Altura 

1,61 m.. Cabeça simétrica, couro cabeludo com higiene satisfatória e cabelos 

lisos. Face simétrica. Olhos simétricos, com conjuntivas coradas, pupilas 

isocóricas fotorreagentes, escleróticas integras. Acuidade visual preservada. 

Pavilhão auricular simétricos com higiene satisfatória. Nariz simétrico com higiene 

satisfatória. Lábios e língua corada. Tórax simétrico, ausculta pulmonar com 

murmúrios vesiculares presentes, com expansibilidade pulmonar preservada, 

porém apresentando dispnéia ao realizar grandes esforços. Ausculta cardíaca 

com bulhas cardíacas arrítmicas (sopro) no foco mitral. Abdome simétrico, som 

predominante timpânico à percussão, indolor à palpação, ruídos hidroaéreos 

presentes (RH+), MMII preservados sem a presença de edemas. DISCUSSÂO: 

Foram elencados os seguintes diagnósticos e intervenções correspondentes: 

Sistema Cardiovascular comprometido: Verificar sinais vitais de 4/4 h; 

Observar e comunicar o enfermeiro, em caso de sangramento, hematoma, 

edema; Avaliar as características da dor precordial: intensidade, localização, 

irradiação e duração; Dor torácica intensa: Manter repouso no leito; Manter 

cabeceira elevada a 30º; Manter o paciente monitorizado; Promover ambiente 

calmo e seguro; Oferece apoio emocional; Monitorar a presença e intensidade da 

dor; Padrão Respiratório Comprometido: Manter decúbito com cabeceira do 

leito elevada em 45°; Apoiar cabeceira do leito com travesseiros, de modo 

confortável para o paciente controlar a dispnéia; Auscultar a cada 4hs; Ansiedade 

Alta: Oferecer apoio emocional; Manter ambiente tranqüilo; Orientar sobre os 

procedimentos realizados; Deixar a família presente, quando houver necessidade. 

Tontura Parcial: Auxiliar nas atividades diárias; Manter grades do leito elevada; 

Travar rodinhas da cama. Padrão alimentar diminuído:Oferecer dieta em 

intervalos menores; Oferecer dieta de acordo com sua preferência; Aumentar a 

ingesta hídrica;Encaminhar para nutrição; Anotar a aceitação da dieta;Pesar para 

verificar perda de peso. Integridade da pele: Evitar edema mantendo MMII 

aquecidos; Manter pele hidratada, limpa e seca; Estimular o auto cuidado. 

CONCLUSÃO: Este estudo nos possibilitou observar a importância do papel do 
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enfermeiro em conhecer a doença e seus principais sintomas, para que elabore a 

sistematização da assistência em enfermagem, proporcionando uma assistência 

de qualidade ao cliente, de forma harmoniosa, planejada e coordenada.  Pois com 

histórico e diagnósticos bem planejados oferecem aos enfermeiros embasamento 

teórico e cientifico, segurança, direcionamento nas suas ações, facilitando a 

comunicação entre os enfermeiros e os outros profissionais envolvidos.  

Descritores: Doenças Cardiovasculares; Cuidados de Enfermagem; Processos 

de Enfermagem. 

1 Acadêmica do 2º período do Curso de Graduação em Enfermagem da 
Universidade Positivo. E-mail: kamila_navroski@yahoo.com.br  
2 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente do Curso de Graduação em 
Enfermagem da Universidade Positivo. 
3 Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem. Docente do Curso de Graduação em 
Enfermagem da Universidade Positivo. 
 

 

Referência Bibliográfica:  

ADAIR, O. V. Segredos em Cardiologia. In: RAJESHBHOLA, M. D.; GILL, M. D. 

Doença Cardíaca Reumática e Estenose Mitral. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Metropole, 2003, p. 83-93. 

CARVALHO, L.D.P.; MAMEDE, M.V.; ARAUJO, M.R.O. Conhecimento de 

pacientes sobre o processo de auto-cuidado em pós- operatório de cirurgia 

cardíaca. Cad. Pesq., v.18 2011. 

COMITÊ INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM. Classificação Internacional 

para a Prática de Enfermagem: Versão 1- CIPE.  São Paulo: Algol Editora, 

2007. 

ISHITANI, L. H. et al. Desigualdade social e mortalidade precoce por doenças 

cardiovasculares no Brasil. Rev. Saúde Pública, v.40, n.4, p.684-691, 2006. 

LIMA, L. R, et al. Diagnósticos de Enfermagem em pacientes pós-cateterismo 

cardíaco - contribuição de Orem. Rev. Bras. Enferm. V.59, n.3. 2006. 

SOUSA, A.G.M.R. et al. Fatores de risco emergentes para doença coronária. 

Rio de Janeiro: Revinter, 2000. 

SMELTZER, S. C. et al. Cuidados aos pacientes com distúrbios estruturais, 

infecciosos e inflamatórios. In: Brunner/ Suddarth Tratado de Enfermagem 

Médico-Cirúrgica, Guanabara Koogan, v.2, p.776-784, 1993. 



54 

 

VIANNA, C. A.; GONZALÉZ, D. A.; MATIJASEVICH, A. Utilização de ácido 

acetilsalicílico (AAS) na prevenção de doenças cardiovasculares: um estudo de 

base populacional. Cad. Saúde Pública, v.28, n.6, p.1122-1132, 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS EM POSTERS 

 

 

PACIENTE DIABÉTICA: UMA POSSIBILIDADE DE CUIDADOS COMPLEXOS 

PARA ENFERMAGEM 

 Ana Maria Taborda1; Amanda Hansen de Jesus1; Denise Faucz 

Kletemberg2; Kátia Renata Antunes Kochla3 

 

Introdução: O diabetes mellitus é definido como um grupo de distúrbios 

metabólicos caracterizado por hiperglicemia crônica com alterações do 

metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídeos, resultantes do defeito da 

secreção ou ação da insulina, ou ambos (MASCARENHAS, 2011). O número de 

indivíduos diagnosticados com esta doença nos mostra a amplitude do problema 

no mundo. No ano de 1995 havia 135 milhões de casos da doença, 240 milhões 

em 2005 e há previsão de atingir 366 milhões em 2030 (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2012). O diabetes mellitus tipo 2 corresponde a 

90% dos casos de diabetes diagnosticados, ocorre geralmente em pessoas 

obesas e acima de 40 anos, embora atualmente haja uma frequência crescente 

em jovens. É considerado uma das grandes epidemias mundiais do séc. XXI e 

problema de saúde pública, em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. 

Está relacionado ao crescente envelhecimento populacional, aos avanços 

terapêuticos e especialmente o estilo de vida atual, caracterizado por inatividade 

física e hábitos alimentares inadequados que aumentam o acúmulo de gordura 

corporal. Em indivíduos diabéticos aumentam as chances de desenvolvimento 

das complicações crônicas da doença, que podem ser muito debilitantes e 

onerosas ao sistema de saúde (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2012). 

No período de aula prática hospitalar tivemos a oportunidade de estudar e cuidar 

de uma paciente com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que apresentava 

feridas infectadas em membros inferiores, como complicação secundária, que 

oportunizou a realização deste estudo. Objetivo: Aplicar a sistematização de 

enfermagem ao paciente diabético hospitalizado e na alta hospitalar. 

Metodologia: Trata-se de um estudo de caso, com abordagem qualitativa, 

realizado em junho de 2012, em um hospital universitário de alta complexidade. O 
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sujeito da pesquisa foi uma paciente proveniente de uma Unidade de atendimento 

de nível secundário, com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 descompensada 

e feridas infectadas em MMII. Para a coleta dos dados foi utilizado um 

instrumento de investigação admissional institucional pré-elaborado com os 

seguintes aspectos: histórico de enfermagem composto de anamnese e exame 

físico, baseado na Teoria das Necessidades Humanas Básicas. A aplicação deste 

possibilitou o levantamento de informações de ordem subjetiva e individual sobre 

os aspectos socioculturais e o exame físico possibilitou complementar a coleta de 

dados, fornecendo deste modo, os dados objetivos que contribuíram para a 

identificação dos problemas, estabelecimentos dos diagnósticos, das 

intervenções.  Após a análise dos dados coletados, levantaram-se os problemas 

de enfermagem que subsidiaram a definição dos Diagnósticos de Enfermagem, 

segundo a Taxionomia CIPE (Classificação Internacional das Práticas de 

Enfermagem)1.0, sendo utilizados os eixos foco e julgamento, após prescrevemos 

as intervenções. Posteriormente, foram elencadas as intervenções de 

enfermagem, centrando nossa atenção na integralidade da assistência, no 

processo do cuidar, e dos cuidados de enfermagem. Os resultados foram 

organizados em tabelas para melhor elucidação. Por se tratar de metodologia 

pedagógica, realizada em um campo de estágio, não foi submetido ao Comitê de 

Ética e Pesquisa. Resultados: Paciente de 58 anos, casada, uma filha, ensino 

fundamental, aposentada, católica, mora com esposo e neto de 12 anos em 

chácara própria. Sedentária, nega tabagismo e etilismo, hábitos alimentares 

inadequados, boa ingesta hídrica (1,5 L por dia), padrão de sono preservado, 

eliminações fisiológicas sem alterações. Relata as comorbidades: hipertensão 

arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2 insulinodependente, dislipidemias, 

obesidade, úlceras venosas há aproximadamente seis meses. Ao exame físico: 

PA 130x090 mmHg, pulso 90 bpm, respiração 20 irpm, temperatura 36 °C, peso 

110 kg, glicemia 356 mg/dl. Aparência geral: Consciente, comunicativa, eupneica, 

expansibilidade pulmonar preservada, com murmúrios vesiculares presentes, sem 

ruídos adventícios, bulhas cardíacas normofonéticas e sem sopros, abdomen 

simétrico, ruídos hidroaéreos presentes, acesso venoso periférico em dorso de 

mão direita com soroterapia em curso. Deambula com auxílio de muletas, 

apresenta úlcera venosa em região tibial anterior de MID grau III medindo 15cm 
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de comprimento e 12cm de largura, perilesional, hiperemiada e edemaciada, 

borda regular, fibrina em grande quantidade, exsudatos de odor discreto e 

aspecto serossanguinolento em média quantidade; úlcera venosa em região tibial 

lateral esquerda em MIE grau III, medindo 20cm de comprimento e 15 cm de 

largura, perilesional, borda irregular, hiperemiada, edemaciada, lesão com tecido 

de granulação em pouca quantidade, exsudatos de odor discreto e aspecto 

purulento em grande quantidade. Após a descrição dos problemas, elencamos os 

seguintes Diagnósticos de Enfermagem e intervenções: Deambulação 

prejudicada; Peso corporal excessivo; Integridade da pele prejudicada; Risco de 

infecção; Dor moderada; Manutenção de saúde prejudicada; Processo familiar 

prejudicado. Intervenções: Auxiliar o paciente a transferir-se conforme 

necessidade; encaminhar e auxiliar no banho de aspersão; orientar paciente e /ou 

familiares, sobre técnicas de transferência e deambulação segura; orientar sobre 

riscos de saúde causados pelo excesso de peso estimular adesão a dieta 

alimentar; orientar paciente e seus familiares quanto a dieta prescrita de restrição 

alimentar; realizar curativo oclusivo limpo na área afetada, com cobertura 

adequada ao aspecto da lesão; avaliar o grau de ruptura da pele; monitorar sinais 

flogísticos; supervisionar a pele; avaliar e descrever as características da dor 

incluindo localização, intensidade, início e duração; incorporar a família na 

modalidade do alivio da dor; ajudar o cliente com as atividades de autocuidado; 

orientar os familiares quanto a doença e o tratamento do paciente. 

Considerações: Durante este estudo concluímos que diabetes tipo 2, associado 

à hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, obesidade e resistência insulínica, 

exige tratamento diferenciado, pois implica em mudança de estilo de vida, 

múltiplos medicamentos e/ou insulina, exigindo ações de enfermagem voltados e 

sistematizados às suas necessidades individuais. Este contexto nos mostra a 

complexidade de realizar as intervenções de enfermagem a pacientes com este 

perfil. Para cuidar e tratar do paciente diabético é imprescindível o envolvimento 

multiprofissional para se alcançar as metas desejadas e evitar temidas 

complicações como cegueira, insuficiência renal, amputações, infarto do 

miocárdio e acidente vascular cerebral. O tratamento, acompanhado por esta 

equipe, tem também efeito benéfico no aspecto psicossocial, pois aumenta a 

interação da família.  
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Descritores: Diabetes Mellitus Tipo 2, Processos de Enfermagem; Cuidados de 

Enfermagem. 
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM 

INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA E RENAL AGUDA 

Anne Caroline de Oliveira¹, Paolla Neris Abreu1, Sonia Mara 

Casarotto Vieira¹, Maria Elisa Brum do Nascimento², Kátia Renata 

Antunes Kochla3. 

Introdução: O uso de drogas lícitas pode causar ou acelerar o aparecimento de 

algumas doenças como Insuficiência renal aguda (IRA), Diabetes Melittus (DM), 

Hipertensão arterial sistêmica (HAS), Depressão e entre estas a Doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Fatores de risco associado consumo do 

álcool e do tabaco consistem em importante problema de saúde pública, contudo 

o cigarro pode acarretar problemas no trato respiratório como a Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica (DPOC), definida como estado patológico caracterizado pela 

limitação do fluxo de ar (BRUNNER & SUDDART, 2009). De acordo com estes 

autores as três principais manifestações clínicas da DPOC, é tosse crônica, 

produção de escarro e dispneia de esforços, fato vivenciado por uma parcela da 

população, cada vez maior devido ao hábito de fumar. O organismo humano, 

conta com múltiplas funções mecânico, físico e bioquímico e pode ser comparado 

a uma máquina biológica com funcionamento complexo. Entretanto, o aparelho 

respiratório tem como função, promover a hematose (troca gasosa) que ocorre 

nos alvéolos pulmonares. Neste processo, o gás carbônico acumulado durante o 

metabolismo das células de todo o corpo, é removido da corrente sanguínea, 

dando lugar ao gás oxigênio proveniente da inspiração. (TORTORA, 2007). 

Segundo este autor, durante a exposição a substâncias presentes no cigarro 

ocorrem alterações no epitélio que reveste as vias respiratórias, como a 

destruição dos cílios das células caliciformes que são responsáveis pela secreção 

de muco e retenção de partículas tóxicas ao organismo, ao passo que a partir do 

movimento ciliar ocorre à remoção dessas substâncias do aparelho respiratório. 

Esse processo acontece concomitantemente com o mecanismo de defesa 

pulmonar. Entretanto, este tipo de distúrbio causa impacto no tratamento, devido 

à qualidade de vida do paciente e a capacidade dele em realizar atividades da 

vida diária (BRUNNER & SUDDART, 2009). Como o paciente apresentava 

insuficiência respiratória, supõe se que ocorreu um evento designado acidose, ou 
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seja, uma grande concentração de ácidos no sangue, o corpo tenta eliminar este 

excesso, e uma das linhas de defesa são os rins. Se há muito ácido, isso pode 

alterar seu funcionamento, proporcionando altos riscos de desenvolver 

insuficiência renal. A Insuficiência renal aguda (IRA) é uma síndrome clínica 

reversível que consiste na perda súbita e quase completa da função renal, 

relativamente comum em pacientes hospitalizados que se manifesta pelo 

aumento da creatinina sérica e da ureia, com possíveis alterações como a oligúria 

e anúria. (BRUNNER & SUDDART, 2009).  Durante o estágio da disciplina de 

Semiologia e Semiotécnica em enfermagem tivemos a oportunidade de realizar os 

cuidados ao paciente com diagnóstico de DPOC e Insuficiência Renal Aguda 

(IRA), o que despertou o interesse em aprofundar os cuidados de enfermagem 

por meio da utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

Objetivo: Levantar os diagnósticos e intervenções de enfermagem de um 

paciente geriátrico com Insuficiência respiratória e Insuficiência renal aguda (IRA) 

baseado na Classificação Internacional para as Práticas de Enfermagem (CIPE, 

versão 1, 2007). Metodologia: Estudo descritivo, tipo relato de caso realizado em 

hospital geral, de alta complexidade que atende a todas as especialidades, 

localizado na cidade de Curitiba - PR. Esse hospital é utilizado como campo de 

estágio para os acadêmicos da Universidade Positivo. O sujeito escolhido para o 

estudo foi um idoso de 65 anos, do sexo masculino com complicações devido ao 

uso de álcool e tabaco. Os dados foram obtidos a partir de um instrumento que 

contempla as etapas de histórico, entrevista e exame físico elaborado pelas 

docentes da disciplina de Semiologia e Semiotécnica I no momento da assistência 

prestada ao paciente. A análise dos dados foi realizada em três etapas: na 

primeira foram levantados todos os problemas de Enfermagem; na segunda 

transcrevemos os diagnósticos com base na taxonomia da Classificação 

Internacional das Práticas de Enfermagem 1.0 (CIPE@), para a transcrição destes 

foram utilizados os eixos foco e julgamento; na terceira prescrevemos as 

intervenções de Enfermagem com o referencial da CIPE@ com base nos 

diagnósticos utilizando os eixos Resultados: Homem, 65 anos, divorciado, sem 

acompanhante, procedente CMUM (Centro Municipal de Urgências Médicas) CIC. 

O motivo do internamento foi pela Insuficiência Respiratória e Insuficiência Renal 

Aguda (IRA). Comorbidades: Diabetes Mellitus, hipertensão arterial sistêmica, 
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crise convulsiva, etilista, tabagista, depressivo; Segundo as informações obtidas 

pela residente responsável pelo paciente, foi internado na Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) por suspeita de MRSA (bacteriemia por Staphylococcus aureus 

meticilino resistente). Após alguns dias de internamento, desenvolveu úlcera por 

pressão em região sacral e occipital, infecção no trato urinário, ocasionando 

bexigoma. Segundo informações após o divórcio e o falecimento de sua mãe teve 

uma recaída e voltou a usar tabaco e álcool, que contribuiu para a piora do 

quadro depressivo. No momento estava sem alterações dos sinais vitais, com boa 

aparência, pouco comunicativo, sonolento, hipocorado, emagrecido; abdômen 

globoso, globo vesical; incontinência urinária, em uso de fraldas. Apresenta úlcera 

por pressão em região occipital e sacral (estágio 3). Foram levantados os 

seguintes diagnósticos de enfermagem: Sistema urinário (foco) comprometido 

(julgamento) devido à infecção urinária adquirida enquanto esteve internado na 

UTI; retenção urinária (foco) nível aumentado (julgamento) motivo pelo qual 

desenvolveu o abdômen globo vesical; integridade cutânea (foco) comprometida 

(julgamento) relacionada à úlcera por pressão em região sacral e occipital; padrão 

alimentar (foco) nível diminuído (julgamento) provavelmente associado ao 

histórico de falta de cuidados por parte dos familiares, antes da internação, 

dependente de auxilio no cuidado corporal e devido ao quadro depressivo; uso de 

álcool risco; uso de tabaco risco; auto cuidado (foco) dependente (julgamento); 

apoio social (foco) baixo (julgamento). As intervenções de enfermagem para estes 

diagnósticos foram: promover (ação) assistência no alívio (julgamento) da 

distensão da bexiga (foco), proporcionar (ação) privacidade (foco) para eliminação 

vesical (foco), monitorar (ação) grau de distensão da bexiga (foco) por meio da 

palpação e percussão (meio), observar e anotar (ação) aspecto e quantidade da 

diurese (foco), implementar (ação) sondagem vesical  intermitente (meio) quando 

necessário (tempo), encaminhar (ação) para especialista (meio) em continência 

urinária (foco) quando adequado (tempo), ensinar (ação) ao paciente(cliente) os 

sinais e sintomas da infecção (foco) do trato urinário (localização). Em relação aos 

cuidados com a úlcera por pressão monitorar (ação) atentamente (julgamento) os 

sinais de eritema (foco), remover (ação) a umidade excessiva da pele (foco), 

orientar (ação) o paciente(cliente) quanto à mudança de decúbito (meio),  fazer 

(ação)coxins (meio) para garantir o conforto(foco) enquanto hospitalizado (tempo). 
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Assegurar (ação) a ingesta de líquidos e alimentos (meio) como fonte de 

proteínas, vitaminas B e C e calorias com apoio nutricional. (meio), promover 

(ação) ambiente agradável (foco), proporcionar (ação) alívio da dor(foco) antes 

das refeições (tempo),  Incentivar(ação) a higiene oral (meio) após a 

alimentação(tempo), incentivar (ação) a iniciativa de higienizar-se (foco), 

monitorar (ação) a qualidade da higiene (foco). O cuidado e apoio ao paciente 

com problemas psicossociais associados ao uso de drogas devem ser 

proporcionados pelo profissional uma relação terapêutica com respeito, as 

seguintes intervenções: encorajar (ação) o paciente (cliente) a assumir o controle 

do próprio comportamento (foco), orientar(ação) os familiares (cliente) acerca da 

importância do apoio (foco) durante e após o tratamento(tempo), orientar(ação) o 

paciente(cliente) que à dependência química (foco) trará efeitos negativos 

(julgamento) sobre a própria saúde (foco), relação familiar (foco) e no padrão 

sociocultural.(foco) Estimular (ação) o paciente(cliente) a selecionar uma atividade 

que contribua para o bem estar(foco). Considerações Finais: A construção de 

uma linguagem unificada para a sistematização do cuidado de enfermagem 

oportunizou a construção de um corpo de conhecimento técnico cientifico 

importante para a organização do trabalho da enfermagem, o que confere maior 

visibilidade para as ações desempenhadas pelo enfermeiro com benefícios ao 

paciente, instituição e equipe multidisciplinar do cuidado. 

Descritores: Processos de enfermagem; Classificação; Diagnósticos de 

ienfermagem. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM SARCOMA SINOVIAL 

– UM ESTUDO DE CASO 

 

Bruno C. Martins1, Camila B. Sielski¹, Luciane Favero Basegio2 

 

INTRODUÇÃO: Os sarcomas sinoviais são tumores raros, são responsáveis por 

5 a 10% dos sarcomas de partes mole. Podem originar-se em qualquer parte do 

corpo sem qualquer relação com membranas sinoviais, contudo são mais comuns 

em extremidades. Histologicamente são diferenciados em dois tipos baseados na 

presença ou na ausência na diferenciação glandular epitelial junto a células 

tumorais fusiformes. Geneticamente são caracterizados por uma translocação 

entre o cromossomo 18 e o cromossomo X, t(X;18) (p11; q11), essa translocação 

se encontra presente em 90% dos casos, auxiliando no diagnósticos no casos 

não característicos. Os sarcomas sinovias são tumores agressivos, pois recidivam 

localmente em média de 12 a 31%, mesmo com o tratamento adequado. 

Metastizam principalmente para pulmão ou linfonodos. Acometem adolescentes e 

adultos jovens com predominância no sexo masculino, e apresenta-se como uma 

massa dolorosa de crescimento longo próxima a uma grande articulação, mais 

comumente na região do joelho. 

OBJETIVO: Aplicar a metodologia da assistência de enfermagem em paciente 

com sarcoma sinovial conforme fundamentação da Classificação Internacional 

para Prática de Enfermagem (CIPE®) versão 2.0. 

METODOLOGIA: Estudo descritivo, com uma abordagem qualitativa, do tipo 

estudo de caso. A coleta de dados foi realizada em um hospital na cidade de 

Curitiba-PR, durante o mês de outubro de 2012 por meio de uma entrevista 

semiestruturada guiada por um roteiro de Investigação Admissional de 

Enfermagem.  

RESULTADOS: Paciente L.R.D.G, 20 anos, masculino, estudante, natural de 

Guaraciaba – SC, solteiro, no momento reside em Curitiba para tratamento 

oncológico; acompanhado pelos pais. Há aproximadamente quatro anos iniciou 

com dores no ombro esquerdo com piora progressiva. Consultou médico 

ortopedista e foi encaminhado para fisioterapia durante dois meses, sem melhora. 

Após quatro meses realizado Tomografia Computadorizada (TC) de coluna que 
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se mostrou normal. Procurou outro profissional ortopedista que solicitou 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e eletroneuromiografia. A RMN mostrou 

lesão tumoral sugestiva de schwanoma (tumor comum de nervos periféricos e 

raízes nervosas, benigno e encapsulado, composto exclusivamente de células de 

Schwann). Com este resultado foi encaminhado para cirurgia de ressecção de 

tumor em dois tempos (03 e 27 de novembro de 2008). Após ressecção foi 

realizado exame anamotopatológico e de imunohistoquímica, os quais 

confirmaram o diagnóstico de sarcoma sinovial monofásico. No início do ano de 

2012 houve recidiva tumoral, confirmada por meio de nova RMN. A massa 

tumoral está localizada nos forames internos vertebrais e desloca-se 

anteriormente ao feixe jugulo-carotídeo e detém-se ao nível da margem superior 

do arco da aorta inferiormente. Mede 7.9 x 7,3 x 4,5 cm em seus maiores eixos. 

Em seu histórico familiar apresenta pais e irmã hígidos, avós cardiopatas e 

hipertensivos, tia portadora de Diabetes Mellitus, e bisavô portador de cancer de 

boca. O paciente faz uso dos seguintes medicamentos: Cloreto de Sódio, Cloreto 

de Potássio, Gluconato de Cálcio – infundidos em solução glicosada – indicada 

para hidratação e reposição de eletrólitos; Paracetamol – analgésico e 

antipirético; Filgrastin - indicado na redução da duração da neutropenia dos 

pacientes com neoplasias; Gabapentina - anticonvulsivante indicado como auxiliar 

no tratamento de crises convulsivas parciais; Cetoprofeno – Analgésico; 

Meropenem - inibe a síntese da parede celular da bactéria e atua contra bactérias 

Gram-positivas e Gram-negativas; Vancomicina - indicada no tratamento de 

infecções graves causadas por cepas suscetíveis de estafilococos (beta-lactâmico 

resistentes); e Metadona - analgésico da classe dos narcóticos. O paciente 

encontra-se em isolamento protetor. Ao exame físico paciente encontrava-se 

lúcido, orientado, comunicativo, eupneico em ar ambiente, Glasgow de 15. Sem 

lesão aparente em couro cabeludo, cicatriz cérvico-torácica (11cm), linfonodos 

cervicais não palpáveis, linfonodos retroauriculares não palpáveis, tonsilas 

palatinas palpáveis em lado esquerdo, digito pressão em região de tragus 

negativa, e hipercromia em região de pescoço. Pupilas discretamente 

anisocóricas e fotorreagentes, ptose palpebral à esquerda (sequelas do tumor 

primário). Mucosa corada e hidratada. Tórax simétrico. Na inspeção notaram-se 

incisões cirúrgicas nas seguintes regiões: infra-clavicular direita (15 cm), axilar 
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esquerda (3 cm) e em região de hipocôndrio esquerdo (3 cm). Na ausculta 

cardíaca BCRNF com presença discreta de sopros nos focos tricúpide e mitral. Na 

ausculta pulmonar presença de ruídos vesiculares. Em percussão dígito-digital na 

região de hemitoráx esquerdo foi percebido som de aspecto sub-maciço, nas 

demais regiões torácicas nenhuma alteração foi observada. Ausculta abdominal 

com Ruidos Hidriareos (RH) presentes, porém diminuídos, palpação sem 

nenhuma alteração, Murphy negativo, Blumberg também negativo. Percussão 

dígito-digital sem alteração. Nos membros superiores notou–se incisão cirúrgica, 

mais precisamente na face interna do braço esquerdo, local de inserção do 

Cateter Totalmente implantado (CTI), entretanto na palpação percebeu–se dor 

intensa e irradiada, além de sinais flogísticos. Contudo, ambos os membros 

apresentaram força muscular preservada. Membros inferiores simétricos, sem 

nenhuma alteração e com força preservada em ambos os lados.  

 

DIAGNÓSTICOS E CUIDADOS DE ENFERMAGEM: Com base nos dados da 

entrevista e do exame físico (histórico de enfermagem), os principais* diagnósticos 

de enfermagem encontrados foram: 

 Dor intensa em Membro Superior Esquerdo (MSE): Oferecer 

analgesia conforme prescrição médica; posicionar o membro acometido 

(MSE) confortavelmente; verificar periodicamente escala de dor; 

acompanhar diariamente a evolução da lesão discutindo com a equipe 

multiprofissional medidas a serem seguidas para o alívio da dor. 

  Infecção em CTI: Ensinar e orientar acompanhantes, e os demais 

profissionais cuidadores da importância da higienização das mãos, e dos 

cuidados com o CTI; realizar curativos diários em MSE verificando e 

anotando presença e aspecto de secreções; utilizar técnica asséptica em 

todos os procedimentos invasivos e durante qualquer manuseio no CTI. 

  Atividade Psicomotora comprometida: Incentivar a técnica de 

deambulação e mudança de decúbito. 

 Auto-estima baixa situacional: Orientar e oferecer meios para que o 

cliente aumente a auto-estimam; solicitar avaliação da psicologia para 

trabalho com o paciente. 
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 Auto-alimentação comprometida: Promover junto ao serviço de 

nutrição uma alimentação que estimule e atraia o paciente a se 

alimentar; verificar preferências alimentares e a possibilidade de sua 

oferta. 

 Stress do cuidador/ dos pais: Orientar sobre a importância da troca do 

cuidador; promover descanso do cuidador; solicitar avaliação do serviço 

de psicologia e terapia ocupacional para atividades capazes de aliviar a 

tensão. 

 

CONCLUSÃO: O presente estudo permitiu conhecermos a realidade do paciente 

acometido e em tratamento de sarcoma sinovial, elencando os cuidados de 

enfermagem para serem realizados. A sistematização do cuidado contribui para 

uma visão ampliada das estratégias e ações do enfermeiro na promoção de 

suporte a esses pacientes, além de identificar problemas e prováveis alternativas 

no intuito de prevenir complicações/sequelas conferindo maior autonomia aos 

mesmos. 

Palavras-chave: sarcoma sinovial, cuidados de enfermagem, hospitalização. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM FRENTE O ETILISMO E DROGADIÇÃO 

Caroline Freitas¹, Elena Savi², Maria Elisa Brum do Nascimento³. 

 

Introdução: O consumo de substâncias psicoativas tem marcado a história da 

civilização. No princípio eram empregadas de modo comedido, com desígnio 

curativo e ou ritualístico, quase sempre para atenuar angústias e sofrimentos. No 

decorrer dos séculos, houve desvirtuação dessa finalidade, passando essas 

substâncias a serem utilizadas na perspectiva de proporcionar o prazer dos 

usuários (SILVA e MONTEIRO, 2012). O álcool é a substância química mais 

utilizada pela humanidade e tem seu consumo é aceito em quase todos os países 

do mundo, já que cada um possui uma bebida típica da qual se orgulha. Outra 

substância de grande uso é o Crack, o mesmo é considerado a apresentação 

mais comum da cocaína, sendo uma combinação de pasta básica com 

bicarbonato de sódio. Quando queimada em um cachimbo de vidro ou outro 

recipiente, produz um ruído típico de estalo, tendo sido, por isso, chamada de 

“crack” (KESSLER e PECHANSKY, 2008). A simultaneidade do uso do álcool e o 

crack produzem vários danos na integridade do organismo humano levando a 

uma série de complicações, física e mental, problemas no relacionamento familiar 

e social e entre outros, cuja dependência resulta em abuso do seu uso (OLIVEIRA 

e LUCHES, 2010). E esta tem se caracterizado uma situação cada vez mais 

presente no contexto do atendimento hospitalar promovendo desafios e 

oportunidades para o atendimento da equipe Os cuidados frente à drogadição 

parecem ainda serem em grade parte voltados a tratar complicações numa fase 

bem mais avançada com possibilidades muitas vezes limitadas de melhorar a 

condição de vida e saúde dos usuários e familiares. Dessa forma, cabe dentro 

desse processo, uma abordagem multiprofissional que acolha o individuo nessa 

condição em todos os seus ambitos ajudando-o a restabelecer a estrutura social e 

sua importância na família. O enfermeiro dentro da equipo multiprofissional é 

responsável pelo acompanhamento tanto na atenção primária quanto em outros 

níveis de atenção. Essa demanda se inscreve a formação mediante busca por 

entendimento e aprofundamento do fenômeno da drogadição, a fim de preparar 
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este profissional para uma assistência qualificada estes indivíduos. A contribuição 

do enfermeiro destaca-se em ajudar na reabilitação contra dependência química, 

através da implantação de programas de ações preventivas e curativas 

oferecendo acompanhamento e aliviando sintomas. Entretanto, o preparo 

emocional e o conhecimento teórico desse profissional deve ser construído 

gradativamente durante as vivencias no atendimento intra-hospitalar e externo. 

Como parte da preocupação com esta formação capaz de interagir com situações 

complexas como atenção a drogadição, o estudo tem como questão norteadora: 

quais os cuidados de enfermagem do individuo internado usuário de Crack e 

álcool? e pretende responder ao seguinte Objetivo: Identificar os diagnósticos e 

intervenções de enfermagem integrando o olhar da saúde da mulher, adulta e 

com distúrbio mental usuária de drogas baseado na Classificação Internacional 

para as práticas de Enfermagem (CIPE) Versão 1. Metodologia: Estudo de caso 

realizado em Hospital Escola de médio porte, da rede privada na cidade de 

Curitiba- PR. A amostra envolve uma paciente do sexo feminino, 29 anos, casada, 

internada com colecistolitíase e usuária de álcool e crack há 12 anos. Os critérios 

de inclusão no estudo foi relato de caso de mulher, adulta e portadora de distúrbio 

mental e critérios de exclusão ser homem, adulto e portador ou não de distúrbio 

mental. A coleta de dados foi norteada por instrumento de investigação de 

enfermagem para fases de histórico e exame físico e dados secundários do 

prontuário clinico do paciente. Os dados foram descritos e elaborados os 

diagnósticos de enfermagem com base na Classificação Internacional para as 

Práticas de Enfermagem (CIPE), versão 1.0. Utilizaram-se os eixos do foco e do 

julgamento e respectivas abrangências para composição dos diagnósticos de 

enfermagem e os eixos de ação, foco, julgamento, meio e tempo para a 

construção das intervenções de enfermagem. Na análise de dados foi confrontada 

a literatura especializada para construção das intervenções de enfermagem a 

partir dos diagnósticos de enfermagem e elaboração dos resultados esperados. 

Resultados: Foram levantados 12 diagnósticos sendo eles: padrão de eliminação 

(foco/processo) alterado (julgamento/estado), relacionado à doença hepática, 

evidenciado pela constipação de 4 dias e diurese diminuída com coloração 

escura, risco (julgamento/potencial) de sangramento(foco/ processo), 

relacionados com os mecanismos de coagulação alterados, evidenciados pelos 
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níveis séricos do coagulograma, padrão nutricional (foco/processo) alterado 

(julgamento/estado), relacionado com o desconforto gástrico, evidenciado por  

náuseas e êmese integridade cutânea (foco/ entidade) comprometida 

(julgamento/negativo) relacionada à doença hepática e evidenciado pela   

diminuição de plaquetas e aumento da bilirrubina, hematomas e icterícias, bem 

estar psicológico (foco/estado) comprometido (julgamento/negativo), relacionado 

com o diagnóstico da doença HBV , evidenciado pelo choro e tristeza, papel de 

mãe (foco/ processo) comprometido (julgamento/negativo), relacionado à 

drogadição e etilismo, evidenciado pela perda da guarda dos filhos para o 

Conselho Tutelar,ricos (julgamento/potencial) de recaída ( foco/ processo), 

relacionado ao histórico da paciente , evidenciado pela abstinência de álcool e 

drogas, risco de comprometimento (julgamento/potencial) imunológico 

(foco/entidade), relacionado à HBV e baixa ingesta de nutrientes/calorias; padrão 

de sono (foco/processo) alterado (julgamento/estado), relacionado pelo cansaço 

que a paciente apresenta evidenciado pela  dor e náuseas ; processo familiar 

(foco/processo) inadequado (julgamento/estado), relacionado ao encaminhamento 

da guarda dos filhos para o Conselho Tutelar, evidenciado pelo arrependimento 

da paciente; risco (julgamento/potencial) de déficit de volume (foco/entidade), 

relacionado ao comprometimento sistêmico, evidenciado pela diminuição da 

ingesta liquida e diurese diminuída; permeabilidade celular (foco/entidade) 

1aumentada (julgamento/ estado), relacionado à ascite, evidenciado pelos níveis 

séricos de alanina, aspartato e lípase fora dos valores de referencia. Para esses 

diagnósticos foram elaboradas as seguintes intervenções: verificar (ação) sinais 

vitais (foco) de 4/4 horas(tempo); pesar (ação) todas as manhas (tempo); medir 

(ação) circunferência abdominal(foco) diariamente (tempo); controlar(ação) de 

diurese(foco); avaliar(ação) níveis de consciência(foco) a cada 4 horas(tempo); 

observar(ação) as eliminações fisiológicas(foco) quanto à coloração, quantidade e 

consistência (foco); ficar(foco) alerta (julgamento) aos sinais de ansiedade (foco); 

manter (ação) paciente (cliente) tranquilo (julgamento) e em repouso (foco); 

observar(ação) e registrar(ação) grau de icterícias (foco); oferecer (ação) 

alimentação  em pequenas porções(meio), mais frequentes(tempo) e com 

carboidratos (foco); avaliar (ação) sensibilidade dolorosa (foco) e dor abdominal 

(foco); administrar (ação) analgésico (meio) S/N (tempo); ajudar (ação) nas 
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atividades de higiene corporal (meio); administrar (ação) medicações (meio) para 

náuseas e êmese (foco) conforme prescrição (meio); incentivar (ação) a paciente 

(cliente) na tomada de decisões (foco) em relação ao tratamento (meio); orientar 

(ação) a paciente (cliente) sobre as práticas perigosas (meio) do uso de álcool  e 

drogas(foco) para o processo terapêutico (meio); avaliar (ação) e registrar(ação) a 

natureza (foco), frequência (tempo e quantidade de êmese (foco); ficar (ação) 

atento (julgamento) para todos os resultados de exames laboratoriais(meio); 

orientar(ação) o parceiro (cliente) sobre o diagnóstico de HBV(meio) e sua 

possível transmissão sexual(foco); promover (ação) medidas de conforto (meio) 

para manter a integridade cutânea.  Considerações finais: A elaboração dos 

diagnósticos e intervenções de enfermagem consistiu em uma visão integradora, 

por meio de um processo complexo de raciocínio lógico em congruência com o 

resgate a um conjunto de conhecimentos adquiridos ao longo da formação 

acadêmica. A composição do sistema de diagnósticos e intervenções contribuiu 

para que o valor do conhecimento trazido pela CIPE seja realçado e disseminado 

aos enfermeiros dela necessitam no seu planejamento assistencial   no campo 

prático. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM PACIENTE ASMÁTICO COM DOENÇA 

GRAVE E MÁ PERCEPÇÃO DA INTENSIDADE DA OBSTRUÇÃO 

BRÔNQUICA 

Cássia Galvão Cordeiro1, Denise Faucz Kletemberg2,Kátia Renata 

Antunes Kochla3 

 

Introdução: Asma é uma doença inflamatória crônica potencialmente fatal, 

caracterizada por hiper-reatividade brônquica a estímulos variados. Apesar da 

estabilização na prevalência de asma, a mortalidade desta doença persiste 

elevada, variando de 1 a 100.000 mortes na população geral. (CHRÉTIEN, 2007). 

As crises agudas de asma podem estar associadas a início abrupto ou gradual. A 

asma aguda fatal pode ser definida como episódio que evolui para morte na 

primeira hora após o início da crise, concorrendo para 15% à 26% da letalidade 

pela doença. Fatores tais como asma grave, pouca cooperação na terapia, 

subestimação e negação da doença, depressão, vias aéreas instáveis e má 

percepção da obstrução brônquica caracterizam pacientes com risco de morte por 

asma. (MACHADO; ALCOFORADO; CRUZ, 2001) No que se refere aos 

pacientes, tem sido comum a procura de atendimento hospitalar de asmáticos 

incapazes de perceber a intensidade da obstrução brônquica, subestimando a 

gravidade da doença. Esses pacientes apresentam poucos sintomas, apesar da 

intensa limitação aos fluxos aéreos.  Durante o estágio curricular na disciplina de 

Semiologia e Semiotécnica I auxiliei na assistência de paciente asmática com 

dispnéia aguda com má percepção da intensidade da obstrução brônquica. 

Objetivo: Elencar os diagnósticos e intervenções de enfermagem na identificação 

e prevenção de intercorrências graves (morte súbita) do paciente asmático 

assintomático.  Metodologia: Trata-se de um estudo de caso, com abordagem 

qualitativa, realizado em um hospital escola na cidade de Curitiba-PR, com 

paciente do sexo feminino, 57 anos, que deu entrada na emergência com quadro 

de dispnéia aguda, diagnóstico de asma brônquica desde a infância. Após 

realizados todos os procedimentos emergenciais e exames de apoio de 

diagnóstico, a paciente foi classificada como asmática grave com má percepção 

da intensidade da limitação aos fluxos aéreos. Os dados foram coletados em abril 



75 

de 2012, com o auxílio de um instrumento instrucional de histórico de 

enfermagem, exame físico, evolução de enfermagem e dados do prontuário 

clínico no período de internação. Para a elaboração dos diagnósticos e 

intervenções foi utilizado o NANDA (North American Nursing Diagnosis 

Association). Por se tratar de metodologia pedagógica da disciplina, este trabalho 

não foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa. Resultados: Frequentemente 

apresentava crises de dispneia, que a levaram a procurar assistência médica. Ao 

exame físico obteve-se: pressão arterial de 120/100mmHg; frequência respiratória 

de 21ipm e pulso radial rítmico com 78bpm. Negava tabagismo e desconhecia 

história familiar de alergias. Não apresentava doenças graves ou debilitantes 

associados à asma. Realizou consulta ambulatorial onde se encontrava 

assintomática sem uso de medicação. Discussão: Os diagnósticos de 

enfermagem elaborados e organizados através do Diagnóstico de Enfermagem 

foram: Mucosa oral prejudicada; Risco de desequilíbrio do volume de líquidos; 

Risco de volume de líquidos deficiente; Deambulação prejudicada; Fadiga; 

Mobilidade no leito prejudicada; Perfusão tissular ineficaz (cardiopulmonar); 

Processos de pensamento perturbados; Padrão respiratório ineficaz; Troca de 

gases prejudicada; Ventilação espontânea prejudicada; Integridade da pele 

prejudicada; Risco de sufocação; Termorregulação ineficaz. Através dos 

diagnósticos e dados encontrados, foram definidas as intervenções de 

enfermagem: Estimular a ingestão adequada de líquidos; Promover a saúde 

geral/hábitos saudáveis; Medir e registrar a ingestão/perdas; Programar 

atividades de deambulação; Estabelecer metas realistas de atividade; Estimular a 

fazer tudo o que for possível; Mudar o decúbito frequentemente; Verificar se há 

sinais de embolia pulmonar; Investigar as queixas de dor torácica; Incentivar a 

ingesta hídrica; Determinar a presença/gravidade da dispnéia; Conversar sobre os 

fatores de risco; Identificar as alterações necessárias no estilo de vida; Avaliar o 

estado mental; Avaliar o nível de ansiedade do paciente com relação à situação; 

Auscultar o tórax e verificar a existência/características de sons respiratórios e a 

presença de secreções; Determinar a freqüência e a profundidade das 

respirações; Ajudar a realizar a broncoscopia conforme necessidade; Manter 

equipamentos de emergência em local prontamente acessível; Elevar a cabeceira 

do leito/posicionar o paciente adequadamente; Manter o ambiente livre de 
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alérgenos/poluentes para atenuar o efeito irritativo nas vias respiratórias; Avaliar a 

resposta à terapia respiratória. Considerações finais: A aplicabilidade do 

processo de enfermagem abrevia os riscos de intercorrências na dispnéia aguda 

identificando e prevenindo situações emergenciais como a morte súbita no 

asmático assintomático.  

Palavras chave: Dispnéia; Prescrição de Enfermagem; Cuidados de 

Enfermagem. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTE PÓS-CIRURGIA PARA 

CORREÇÃO DE FRATURA DO COLO DE FÊMUR EM AMBIENTE 

HOSPITALAR 

Dafne Salas1; Marcela de Moraes Lima Kostetzer1;Emilene 

Ragasson Bochnia1; Kátia Renata Antunes Kochla2; Maria Elisa 

Brum do Nascimento3. 

 

Introdução: O aumento da população idosa a nível mundial é algo notório e 

comentado por tal fenômeno estar acontecendo em grandes proporções e de 

forma acelerada, principalmente em países desenvolvidos, mas também incluindo 

o nosso país. Estima-se que no Brasil em 2025, tenhamos 32 milhões de 

indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos (GUERRA; CALDAS, 2010). O 

envelhecimento é um processo progressivo, gradual com variações, marcado por 

uma crescente perda o equilíbrio fisiológico. Tais modificações são observadas 

principalmente quando pensamos em aptidão funcional, ou seja, a capacidade de 

se manter as habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida 

independente e autônoma (MESQUITA et al, 2009). Um dos problemas 

enfrentados por esta população são as quedas e traumas que se tornam 

frequentes.  A fratura de colo do fêmur é uma das consequências mais graves e 

comuns entre os idosos e pode até levá-los à morte. “A mortalidade anual em 

idosos devido às quedas apresenta um pico por volta dos 85 anos e somente 

cerca da metade são admitidos em um hospital, após esse acidente, permanece 

vivo no ano seguinte” (MESQUITA et al, 2009, p. 68). Diversos são os fatores que 

contribuem sobre esta problemática, sejam eles com relação à incapacidade 

funcional mencionada, ocasionando menor equilíbrio, fraqueza muscular, como 

também pelo ambiente onde vivem, o uso de medicamentos, alterações 

sensoriais, visão comprometida e ainda por alguns viverem sozinhos. Os ossos, 

em geral, apresentam como funções principais a sustentação de partes moles e 

órgãos, armazenamento e liberação de minerais sendo o cálcio e o fósforo os 

básicos para circunstâncias de exigência metabólica e hematopoiese, que 

consiste na produção de células sanguíneas (eritrócitos, leucócitos e plaquetas). 

O tecido ósseo cresce e, posteriormente, é reabsorvido. Essa combinação de 

formação e remoção de tecido permanece durante toda a vida. Para que esse 
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processo possa ocorrer todas as células ósseas devem atuar de forma integrada. 

Além dos fatores intrínsecos como o declínio fisiológico, outros dois fatores 

devem ser observados para prevenir traumas e, posteriores, fraturas ósseas. O 

uso de medicamentos que são prescritos e usados para diminuir a ansiedade e 

tensão como antidepressivos, hipnóticos e ansiolíticos através de suas interações 

e efeitos adversos, e o etilismo alteram o equilíbrio e a marcha podendo predispor 

os idosos acidentes domésticos (MONTEIRO; FARO, 2010). Esta temática 

chamou a atenção durante o estágio da disciplina de Semiologia e Semiotécnica 

em Enfermagem, no qual realizamos o cuidado a paciente idosa com fratura de 

fêmur devido à queda. A partir deste contexto o Objetivo foi elaborar os 

diagnósticos e intervenções de enfermagem a paciente idosa no pós-operatório 

em ambiente hospitalar.  Metodologia: Estudo descritivo, tipo relato de caso, 

envolvendo uma paciente de idosa com fratura de fêmur, internada em hospital-

escola da rede privada de Curitiba-PR, instituição filantrópica com 232 leitos, 

campo de estágio do primeiro período de Enfermagem. Os dados foram 

coletados, no período de maio de 2012, com o auxílio de um instrumento 

elaborado pela disciplina (ficha de investigação admissional de enfermagem) que 

contemplava a identificação do paciente com nome, idade, naturalidade, estado 

civil, religião, apoio social; padrões de nutrição, eliminatório, dependência, 

cognitivo, de autopercepção e de sono/repouso; controle da saúde englobando o 

uso de tabaco, álcool e medicamentos e o prontuário da paciente. Após a coleta 

dos dados foram identificados os problemas de enfermagem e transcritos para a 

taxonomia da Classificação Internacional da Prática de Enfermagem (CIPE®) com 

suas respectivas intervenções. Para os diagnósticos foram utilizados os eixos 

foco e julgamento; nas intervenções ação, meios, tempo, localização e cliente. 

Resultados: Mulher, 85 anos, procedente de Curitiba – PR, católica, freira, 

solteira, aposentada, ensino fundamental completo, em seu 17º dia de internação. 

A paciente referiu problemas no sistema respiratório e circulatório, dificuldade 

para dormir, negou utilização de drogas e destilados, queda há quatro meses que 

ocasionou a fratura. Apresentava-se comunicativa, requeria auxílio para 

deambular, acuidade visual e auditiva comprometida, usava prótese dentária, 

padrão nutricional sem alterações, eliminação intestinal presentes, incontinência 

urinária, cicatrizes no local da incisão cirúrgica. Mantinha curativo médio em coxa 
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esquerda, fralda. Realizado a verificação dos sinais vitais PA: 140/70mmHg; FC: 

64 bpm; FR: 14 rpm; T: 36ºC , banho de aspersão com auxílio da cadeira de 

banho, trocado roupa de cama. Foram elencados os seguintes diagnósticos de 

enfermagem: risco para infecção; dor; obesidade; mobilidade comprometida; 

incontinência urinária alta; audição comprometida; dispneia; perfusão tissular 

prejudicada. Intervenções de Enfermagem: limpar diariamente e trocar o 

curativo de acordo com a necessidade da incisão cirúrgica; enfatizar as técnicas 

apropriadas de limpeza das mãos por todos os cuidadores; avaliar e registrar as 

condições da pele ao redor da incisão cirúrgica e do AVP; detectar sinais e 

sintomas de sepse; aplicar medidas de conforto como mudança de decúbito para 

diminuir desconforto; usar bolsa térmica no local de dor; determinar possíveis 

causas fisiopatológicas ou psicológicas da dor; rever as necessidades nutricionais 

do cliente instruindo uma dieta hipocaloria; auxiliar a sair do leito; promover 

cuidados à pele e incluir prevenção de lesões das áreas sujeitas a pressão; 

realizar troca de fraldas a cada 4 horas, inspecionar a pele da região para 

detectar áreas de eritema; manter uso do aparelho auditivo; auscultar o tórax e 

verificar a existência de sons respiratórios e a presença de secreções, observar 

as respostas emocionais como respiração ofegante e choro; identificar as 

alterações relacionadas com as alterações da circulação sistêmica e/ou periférica 

como sinais vitais, dor e alterações na pele, tecidos ou órgãos. Considerações 

Finais: Este estudo se propôs, como objetivo geral, elaborar um conjunto de 

diagnósticos e suas respectivas intervenções de enfermagem para o auxílio à 

paciente pós-cirúrgica idosa, no ambiente hospitalar. Os diagnósticos e 

intervenções são importantes e contribuem na qualidade do cuidado pela equipe 

de enfermagem. Observa-se neste estudo em consonância com a literatura que a 

fratura do colo de fêmur, citando as quedas, levando em consideração fatores 

extrínsecos e intrínsecos, além certamente do fator idade é comum na população 

idosa. A utilização da taxonomia CIPE após o histórico e exame físico realizado 

permite intervenções corretas e proporciona conforto à paciente.  

 

Descritores: Enfermagem, Idoso, Fratura femoral. 

1 Acadêmicas do 2º período do Curso de Enfermagem – Universidade Positivo 

Curitiba – PR. dafne_abby@hotmail.com . Telefone: 91961314 

mailto:dafne_abby@hotmail.com
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2  Enfermeira da Prefeitura Municipal de Araucária, Professora Adjunto do Curso 

de Graduação da Universidade Positivo. Mestre em Enfermagem. Doutoranda em 

Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - PPGENF 

UFPR, Membro do Grupo Multiprofissional em Saúde do Adulto (GEMSA), do 

grupo da UP de pesquisa (Núcleo de Estudos Cuidado e Educação em Saúde da 

Universidade Positivo).  

3 Enfermeira. Professora Adjunta do Curso de Enfermagem da Universidade 

Positivo, Mestre em Educação. Doutoranda em Enfermagem pelo Programa de 

Pós Graduação da Universidade Federal do Paraná PPGENF UFPR. Membro do  

Grupo Multiprofissional em Saúde do Adulto (GEMSA) e  do grupo da UP de 

pesquisa (Núcleo de Estudos Cuidado e Educação em Saúde da Universidade 

Positivo).  
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM SEGUNDO A CIPE: PACIENTE PORTADOR 

DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA E HIPERTENSÃO ARTERIAL 

SISTÊMICA 

Daisy Oliveira1, Giuliano Testa1, Pabline Silveira1, Jeanine 

Hostert2, Thiago Truppel3. 

Introdução: O cuidado da enfermagem emprega o conhecimento, a essência e a 

capacitação, visando, portanto o cuidado individual e amplo. Alcançando não 

somente a excelência no ato de cuidar, como atingir a promoção e prevenção da 

saúde, recuperação e habilitação do doente. Dentre estes objetivos que a 

enfermagem segue optamos em destacar neste estudo a abordagem a HAS 

(Hipertensão Arterial Sistêmica), que se caracteriza por uma diminuição da 

regulação vascular na qual os mecanismos que controlam a Pressão Arterial 

dentro dos limites normais estão alterados. E a ICC (Insuficiência Cardíaca 

Congestiva), uma síndrome clinica que resulta do processo progressivo de 

remodelamento, no qual forças mecânicas e bioquímicas alteram o tamanho, o 

formato e a função da capacidade do ventrículo de bombear sangue oxigenado 

suficiente para atender ás demandas metabólicas do corpo. Doenças as quais 

acarretam em complicações para a vida do individuo quando não tratada 

corretamente e se este não adquire novos hábitos de vida. Hábitos cujos quais 

influenciam a família como um todo. Pensando nisso, buscamos evidenciar as 

dificuldades apresentadas pelo paciente em estudo no que se refere à adesão ao 

tratamento das patologias apresentadas e estabelecemos diagnósticos de 

enfermagem com a finalidade de proporcionar cuidados e uma melhora efetiva, 

pois após realizar um cateterismo cardíaco, recupera- se num Hospital Escola de 

Curitiba. Este exame de diagnostico, realizado através da introdução de um 

cateter nas câmeras cardíacas, possibilitando a aferição da pressão arterial e o 

fluxo sanguíneo para as câmeras cardíacas, avalia o funcionamento valvar e a 

contratilidade das paredes do miocárdio. Objetivo: Estabelecer diagnósticos de 

enfermagem embasados na CIPE (Classificação Internacional das Práticas de 

Enfermagem), com a finalidade de estabelecer e proporcionar cuidados e uma 

melhora efetiva a um paciente portador de Insuficiência Cardíaca Coronária e 

Hipertensão Arterial Sistêmica de uma Unidade de Internação de um Hospital 
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Escola de Curitiba- PR. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, com uma 

abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso. O estudo foi desenvolvido em uma 

Unidade de Internação de um Hospital Escola da cidade de Curitiba, em abril de 

2010. A coleta de dados ocorreu durante a internação do paciente, e, para tanto, 

foi utilizado um instrumento com um roteiro padronizado denominado 

“Investigação Admissional”, fundamentado e adaptado à Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas de Wanda Horta. Este instrumento aborda dados de 

identificação, história da admissão, exame físico entre outros. Para complementar 

esses dados também foram utilizadas informações presentes no prontuário 

médico do paciente como: resultados de exames realizados e intercorrências 

durante a hospitalização. De posse dos dados coletados, iniciou-se a análise dos 

dados, com a identificação dos problemas de enfermagem e elaboração dos 

diagnósticos de enfermagem segundo a CIPE, e, posterior 

prescrições/intervenções de enfermagem, estruturando o processo de 

enfermagem. Resultados: Relato do caso: F.R.R, 48 anos, brasileiro, católico, 

superior incompleto, reside em uma casa própria com a família. Portador de HAS 

e ICC, internado pela instabilidade da PA, sudorese, edema de pálpebras e 

cansaço. Realizado cateterismo cardíaco com implante de cateter na artéria radial 

direita. Tabagista por 11 anos, porém, parou há 28 anos. Sinais vitais estáveis. Ao 

exame físico: Tórax: simétrico, com mamilos simétricos, ausculta pulmonar com 

murmúrios vesiculares presentes, expansibilidade pulmonar inalterada, ritmos 

respiratórios rítmico, à percussão som pulmonares claro, ausência de tosse, 

ausculta cardíaca normofonéticas e rítmica. Abdômen simétrico com ruídos 

hidroaéreos presentes, ausência de anormalidades. MSE com curativo limpo e 

seco com presença de ferida cirúrgica (após cateterismo). Sistema locomotor 

inalterado com mobilidade presente, unhas integras, força motora presente, 

relação entre os MMII, pés e linha hemipatelar normal, sensibilidade inalterada, 

reflexos normais, equilíbrio e coordenação motora sem alterações. Integridade 

cutânea corada sem alterações. Entre os diagnósticos de enfermagem que foram 

identificados, com base na entrevista e exame físico, destacamos alguns: 1) Risco 

para edema; 2) Risco para choque cardiogênico; 3) Risco para hipertensão; 4) 

Risco para arritmia; 5) Ferida Cirúrgica em MSE por punção de cateterismo. Para 

estes diagnósticos foram prescritos as seguintes ações: 1) Controlar balanço 
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hídrico; 2) Observar sinais de choque: hipotensão, pele fria e pálida, sudorese; 3) 

Aferir PA 2 em 2 horas; 4) Verificar ritmo e freqüência cardíaca; 6) orientar 

repouso; 7) verificar presenças de pulsos arteriais do MSE e Verificar coloração, 

temperatura e mobilidade de MSE. Considerações finais: A enfermagem é por 

definição, arte e ciência. A  profissão tem se desenvolvido no processo de 

cuidar, acreditando que é a arte e a ciência andam juntas no processo, assim 

podemos  dizer que “é gente cuidando de gente”. Parece claro que cuidar é 

muito mais que um ato, é também uma atitude de ocupação, de preocupação, de 

responsabilidade e de envolvimento afetivo com o outro, exigindo compromisso 

dos profissionais enfermeiros para com o semelhante. A enfermagem não pode 

nem deve dimensionar apenas a doença, mas o individuo como totalidade, o qual, 

por estar doente, necessita de cuidado pessoal e profissional. Por fim, 

apoderando-se dos conhecimentos adquiridos pela CIPE, onde o cuidado ao 

paciente é baseado em evidencias, foram planejadas intervenções de 

enfermagem para permitir a avaliação dos resultados esperados. Após serem 

diagnosticadas algumas necessidades do portador de HAS e ICC, após 

realização de cateterismo cardíaco, foi realizado um plano de intervenções claras 

e objetivas sendo empregada para a estratégia de atendimento, possibilitando 

desta forma a comunicação entre os outros componentes da equipe de 

enfermagem, consideramos a utilização da CIPE para o atendimento prestado, 

fator de total relevância ao tratamento. 

Descritores: Enfermagem, diagnósticos de enfermagem, Insuficiência Cardíaca 

Congestiva. 

1Academicas do 6° período de enfermagem Universidade Positivo (41) 96514367 

paby09@gmail.com 

2Acadêmica do 8° período de enfermagem Universidade Positivo 

3 Prof. MSc. Thiago Christel Truppel (COREN/PR 139676)  Mestrado em Prática 

Profissional de Enfermagem – UFPR;– PUCPR; Terapia Intensiva, Urgência e 

Emergência e Treinamento Profissional; Docente do Curso de Graduação em 

Enfermagem da Universidade Positivo. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE EM VENTILAÇÃO 

MECÂNICA 

Deise M. N. Biscouto1,   Thiago C. Truppel2 

 

INTRODUÇÃO: A monitorização de funções vitais é uma das mais importantes e 

essenciais ferramentas no manuseio de pacientes críticos na UTI. Hoje é possível 

detectar e analisar uma grande variedade de sinais fisiológicos através de diferen-

tes técnicas, invasivas e não invasivas. Para, Gaidzinski (2008), o enfermeiro 

intensivista deve ser capaz de selecionar e executar o método de monitorização 

mais apropriado de acordo com as necessidades individuais do paciente, 

considerando a relação risco-benefício da técnica.  Segundo Barreto (2002)  a 

ventilação mecânica é aplicada em várias situações clínicas em que o paciente 

desenvolve insuficiência respiratória, sendo, dessa forma, incapaz de manter 

valores adequados de O2 e CO2 sanguíneos.  De acordo com, Carvalho, Junior, 

Franca (2007) Na insuficiência respiratória, o suporte ventilatório consegue 

contrabalançar esses defeitos, permitindo uma melhor relação ventilação/perfusão 

capilar (resultando em melhor PaO2), otimiza a ventilação alveolar (melhor pH e 

PaCO2), aumenta o volume pulmonar prevenindo ou tratando as atelectasias, 

otimiza a capacidade residual pulmonar - CRF, reduz o trabalho muscular 

respiratório com diminuição do consumo de O2 sistêmico e miocárdico, diminui a 

pressão intracraniana e estabiliza a parede torácica. Sob oxigenoterapia e/ou 

ventilação mecânica, a relação PaO2/FIO2 tem sido usada na quantificação da 

gravidade da lesão pulmonar, na comparação evolutiva e na predição das 

mudanças na PaO2 se a FIO2 for elevada. O valor normal em ar ambiente é acima 

de 300, sendo que valores abaixo indicam deterioração de trocas e menor do que 

200 sugerem extrema gravidade do quadro respiratório.  A enfermagem tem como 

foco principal da sua prática o cuidado que envolve todos os aspectos do ser 

humano: o físico, os emocionais e sociais. Neste sentido a sistematização da 

Assistência de Enfermagem tem como principal objetivo promover o cuidado ao 

paciente de forma integral em todos os aspectos, dando prioridade aos cuidados 

principais no primeiro momento e integrando as necessidades por ordem de 

prioridade, objetivando melhorar o cuidado, na forma de processos (etapas), as 

quais são: investigação, diagnóstico de enfermagem, planejamento dos 
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resultados esperados, implementação da assistência de enfermagem, e por ultimo 

avaliação da assistência de enfermagem. Objetivos: Sistematizar a assistência 

de enfermagem a um paciente sob suporte ventilatorio invasivo.  Metodologia: 

Trata-se de um estudo descritivo com uma abordagem qualitativa, do tipo estudo 

de caso, que é definido como uma exploração detalhada e aprofundada de 

sintomas e sinais característicos de uma doença, que acomete o indivíduo que 

está sendo pesquisado. Com esse detalhamento é possível organizar um relatório 

e avaliar as prioridades no diagnóstico de enfermagem, elaborando um plano de 

ação para a tomada de decisões na assistência. A coleta de dados foi realizada 

na UTI de um Hospital Escola da cidade de Curitiba, em Agosto de 2012. Os 

dados foram coletados durante a internação do paciente, através de uma 

entrevista semi-estruturada Este instrumento abrange dados de identificação, 

história da admissão, exame físico e informações adicionais como as 

necessidades humanas básicas. Para subsidiar a pesquisa ainda foram utilizadas 

algumas informações contidas no prontuário do paciente como resultados de 

exames complementares e intercorrencias durante a hospitalização.  Após a 

coleta de dados realizou-se a identificação dos diagnósticos segundo a CIPE – 

Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem e prescrições de 

enfermagem. Por se tratar de metodologia pedagógica da disciplina, este trabalho 

não foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa. Resultados: C.C. sexo 

feminino, 43 anos. Internada na UTI há 5 dias. Realizou laparotomia exploratória 

onde foi detectado tumor pélvico.  Apresentou PCR durante a cirurgia e foi 

reanimada em 2 minutos. Ao exame: Sedo analgesia com midazolam e fentanil a 

12 ml/hora. Ramsay 4.  Hemodinamicamente compensada com noradrenalina a 

15 ml/hora. PAM> 70mmHg PVC 8 mmHg BCRNF , sem sopros, normocárdica 

(70 bpmin).   Mantém CVC em veia subclávia direita. Em VMI via tubo oro 

traqueal, Modo assistido controlado, Modalidade VCV , - FiO2 - 60%  -  PEEP - 

5cmH2O. Volume corrente: 600ml, - FR-16rpm. Relação: PaO2  /FiO2 : 201,66. 

SpO2:  98%. Onda de fluxo inspiratório: decrescente. Exame físico: MV presentes 

simétricos com roncos em base esquerda. Em acidose metabólica e hiperóxia. 

Abdome flácido e globoso, RHA presentes, curativo abdominal fechado.  Mantém 

sonda nasogástrica, aberta, sem estase gástrica. Evacuação ausente no período. 

Mantém sonda vesical de demora. Débito urinário efetivo.  ( 2,08 ml/kg/h). 
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Perfusão capilar em bom estado, sinal de cacifo+. Afebril (35,5C°). Exames 

laboratoriais: PH-7,31. PCO2 -38mmHg. Bic-19,1 mEq/l. PaO2- 121mmHg. Sp O2 -

98%. Com leucocitose e neutrofilia. PLANEJAMENTO E METAS: As principais 

metas para o paciente podem incluir mudanças nos parâmetros ventilatórios para 

a redução da hiperóxia e correção da acidose metabólica por meio dos cálculos 

do PaCO2 ideal, volume minuto ideal, e FiO2 ideal . CONCLUSÃO: A finalidade da 

assistência de enfermagem é proporcionar o cuidado do paciente. Na UTI, o 

enfermeiro deve estar atento a todos os mecanismos que levam a uma 

descompensação respiratória. È importante que se estabeleça estratégias 

ventilatórias que são empregadas progressivamente com a finalidade de 

assegurar uma ventilação e oxigenação adequada para cada paciente, e que, ao 

mesmo tempo, minimizem a lesão pulmonar que pode ocorrer através da 

ventilação mecânica. Baseando-se no conhecimento sobre ventilação mecânica 

invasiva foi efetuado alterações nos valores VC, (Volume corrente) Vei,( volume 

minuto) FR,(frequência respiratória) FiO2 (fração inspirada de oxigênio) as quais, 

trouxeram uma melhora no quadro do paciente prevenido possíveis complicações 

iatrogênicas secundárias a ventilação mecânica, auxiliando-o a obter condições 

de estabilizar-se hemodinamicamente, bem como, otimizar o tempo em que 

permanece em uso da ventilação mecânica invasiva e avaliar o estado e a 

progressão da doença. 

Cálculos realizados: Trocas gasosas: Mudança de parâmetros para melhorar a 

ventilação e reduzir a hiperóxia: Volume minuto atual: VC x FR. Assim, VEa = 600 

x 16 = 9.600 ml/min. Peso ideal do paciente = 55 kg. Volume corrente máximo é 

de 8 ml/kg. Assim, 8 ml/kg x 55 Kg = 440 ml   PaCO2 ideal = 1,5 x BIC + 8. Assim, 

PaCO2 = 36,65. Volume minuto ideal: Calcular o Vei (VE atual x PaCO2atual ) 

/PaCO2 desejada = 9.954 ml/min. 9954=440xfr  FR = 9954/440 = 23. Mudar a FR 

de 16 para 23  e mudar FiO2   de 60% para 45%. FiO2 desejada =90 seria FiO2 

atual (60)x 90/121PaO2  atual=45%.  

DESCRITORES: Ventilação Mecânica, Unidades de Terapia Intensiva, Acidose 
Metabólica. 
1Deise M. N. Biscouto, Acadêmica do 6º período do Curso de Enfermagem da 

Universidade Positivo E-mail: d.biscouto@hotmail.com T. (41) 32352354 / (41) 

32352354 

2 Prof. MSc. Thiago Christel Truppel (COREN/PR 139676)  Mestrado em Prática 
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tel:%2841%29%2032352354
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Profissional de Enfermagem – UFPR;– PUCPR; Terapia Intensiva, Urgência e 

Emergência e Treinamento Profissional; Docente do Curso de Graduação em 

Enfermagem da Universidade Positivo. 
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OFICINA DE GESTANTES EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DE CURITIBA-PR: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTAGIÁRIAS DE ENFERMAGEM 

 

Divanira Ferreira da Silva1; Tânia Mara Rodrigues de Oliveira1; 

Brunie de Souza Zanatta1; Diandra Folquito Jorge Miziara1; 

Giovanna Batista Leite Veloso2 

 

INTRODUÇÃO: em 1994, como reflexos de conferências de saúde e da reforma 

sanitária, surgem novas discussões sobre modelos para reorganização da 

assistência em saúde no Brasil. Uma delas foi a implantação do Programa de 

saúde da família (PSF), que tem como objetivo primário estreitar o elo entre a 

comunidade e os serviços de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, a 

estratégia Saúde da Família trabalha dentro de uma nova lógica, com maior 

capacidade de ação para atender às necessidades de saúde da população de sua 

área de abrangência (BRASIL, 2001). 

Ainda, nesta linha de especificidade, criaram-se diversos programas dentro da 

saúde da família voltados aos problemas mais prevalentes da população. Dentre 

esses surge o Programa de Assistência Integral á Saúde da Mulher (PAISM), que 

envolve todos os cuidados integrais à saúde da mulher, como exames 

ginecológicos de rotina, cuidados com o pré-natal, puerpério, entre outros. 

Acompanha principalmente à mulher em um dos seus momentos mais 

importantes, a Gestação (SANTOS et. al., 2000). 

Na cidade de Curitiba, juntamente com as ações do PAISM articulou-se o 

Programa Mãe Curitibana, que tem como princípios fundamentais o respeito e a 

humanização na atenção à saúde da mulher e da criança, com protocolos de 

Atenção ao Pré-natal, Parto, Puerpério e a Assistência ao Recém-nascido, 

contribuindo para a melhoria da qualidade da atenção às gestantes e aos recém-

nascidos (CURITIBA, 2012). 

Todas estas ações acontecem devido ao entendimento que a gravidez acarreta 

diversas alterações emocionais e fisiológicas na mulher, com mudanças no corpo, 

no âmbito familiar e nas relações interpessoais. Assim, a adaptação psicológica 

às novas condições estabelecidas diante de uma gravidez requer uma reflexão da 
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gestante e dos profissionais de saúde diante desse ciclo vital (COSTA et. al., 

2010) 

Desta forma o PAISM tem entre suas atribuições a realização de atividades 

voltadas a educação em saúde das gestantes. A educação em saúde pode ser 

uma ferramenta de atuação em saúde por possibilitar a troca entre conhecimento 

técnico e popular, permitindo o desenvolvimento de ações de prevenção e 

controle de doenças que possam vir a se instalar (TRAESEL et al.,2004). 

 Seguindo essa linha de raciocínio, desenvolvemos uma oficina de gestantes, com 

intuito de tentar esclarecer os dúvidas mais pertinentes e acalmar esse turbilhão 

de sentimentos que gira ao redor da gestante nesse momento. Neste aspecto 

informações sobre diferentes vivências, são trocadas entre as mulheres, 

estudantes, os profissionais de saúde e os professores, promovendo um 

intercâmbio de experiências e de conhecimentos. Acreditamos que a  conversa e 

o desabafo, é dos pontos chaves para tentar  o esclarecimento de dúvidas, 

orientações para os cuidados gerais e favorecendo a procura e o acesso aos 

serviços de saúde. 

OBJETIVO: relatar a experiência de um grupo de acadêmicas de Enfermagem, 

frente à ações educativas na atenção às gestantes de uma comunidade do 

município de Curitiba. 

METODOLOGIA: esse estudo é um relato de experiência do estágio de saúde da 

família realizado em uma Unidade de estratégia da saúde da família do município 

de Curitiba durante o mês de outubro de 2012. Para esse estudo foi realizado 

uma oficina com gestantes inscritas no programa mãe curitibana e moradoras da 

área de adscrição da unidade de saúde. 

Para inicio de estudo, realizamos uma consulta ao banco de dados, via prontuário 

eletrônico, da unidade com objetivo do levantamento do número gestantes. Estes, 

foram entregues pelas agentes comunitárias de saúde à todas gestantes de suas 

respectivas áreas de abrangência. Para o encontro, não houve critério de inclusão 

ou exclusão, referenciando somente as gestantes ativas e inativas devidamente 

inscritas no programa.   

Durante a atividade, foram abordados vários temas relacionado ao cuidado do 

recém-nascido (RN), a realização correta da higienização do bebê, cuidados com 

a limpeza do coto umbilical e amamentação. Na finalização da atividade foi 
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proposta a produção de uma “lembrancinha” de fácil confecção destinada aos 

visitantes do RN. Foram utilizados métodos práticos para um melhor 

entendimento das participantes, como o uso de bonecos, materiais de fácil uso e 

de baixo custo, para uma melhor aderência.  

Participaram ainda das atividades, as alunas da Universidade Positivo, a 

professora orientadora do evento, as agentes comunitárias e as funcionárias da 

unidade básica de saúde. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: participaram do evento, 07 gestantes, sendo elas 

04 multíparas e 03 primíparas. De imediato, realizamos a explicação do objetivo 

da oficina e tentamos formalizar um contato mais seguro com as participantes. 

Em seguida, foi iniciada uma breve integração com a apresentação das gestantes 

e com o grupo de orientadores.  

Iniciamos com o tema sobre a higienização do RN, cuidados básicos e  

específicos com esse momento. Orientamos sobre o cuidado com a temperatura 

da água, sobre a correta posição do bebê na banheira, sequencia da realização 

do banho, no sentido céfalo-podálico, como realizar a troca de fraldas 

adequadamente. Neste momento abordamos também sobre o uso inadequado de 

lenços umedecidos e sobre o “desuso”  de talcos em cada troca de fralda. Já 

nesse primeiro tópico, observamos o interesse das participantes, por meio de 

perguntas pertinentes ao tema. Já foi de extrema importância esta primeira etapa 

do processo. Para Santos et. al. (2012) atividades de educação em saúde junto a 

gestantes oportunizam a aproximação da mulher com o serviço, tornando-a 

protagonista de seu processo saúde-doença, ao mesmo tempo em que contribui 

para orientá-la em relação à sua corresponsabilidade. 

Em seguida, abordamos assuntos como limpeza adequada do coto umbilical e 

sobre a amamentação. Explicamos a necessidade explícita desses eventos. 

Assuntos nos quais tivemos vários questionamentos que nos incentivaram a dar 

continuidade a vários outros temas, não especificados de inicio como objetivo 

geral. Fato este que vai de encontro ao que Melo et al. (2007) relata, que o 

período da gravidez é o melhor momento para que as atividades preventivas 

sejam assumidas, pois em situações emergenciais de tratamento, a prevenção 

não é priorizada, e que, ao nascimento do filho os pais estão mais motivados para 

obter informações e realizar cuidados com a saúde. 
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Percebemos que as gestantes participaram ativamente, e demonstravam que 

estavam sendo acolhidas, pois foram mais espontâneas nas perguntas e em seus 

depoimentos de experiências. Foi notória também a empatia das participantes 

pela orientadora deste trabalho, que nos ajudou a conduzir a atividade com 

receptividade levando a satisfação de todos.  

Para o término da oficina, convidamos o grupo à integra-se conosco para uma 

confecção simples, fácil e de baixo custo, de lembrancinhas para os seus 

familiares e amigos que vierem a visitar seu filho no pós-parto. Esta etapa foi uma 

valiosa experiência tanto para acadêmicas como para gestantes, pois possibilitou 

a troca de informações de maneira mais informal. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: a carência de informações, o medo do desconhecido 

bem como os cuidados a serem prestados ao recém-nascido nos primeiros dias 

são fatores muito comuns de tensão da gestante. É de competência da equipe de 

saúde acolher e iniciar um elo positivo com essas mulheres. Desta maneira por 

meio do desenvolvimento da oficina de gestantes percebemos que ainda é 

precário o acesso a informações básicas sobre suas dúvidas pertinentes a esses 

cuidados. Com esta atividade foi possível verificar a importância de ações de 

educação em saúde para a promoção de uma gestação saudável e ainda a 

possibilidade de troca de saberes entre as mães. 

DESCRITORES: Gestação; Educação em Saúde; Cuidado Pré-Natal. 

EIXO TEMÁTICO: Educação/Comunicação em Saúde e Enfermagem. 

1 Acadêmicas de Enfermagem. Universidade Positivo  Email: 
avid_16@hotmail.com. Telefone: 97322818 
2 Enfermeira. Mestre em Enfermagem – UEM. Professora Adjunta do curso de 
Enfermagem da Universidade Positivo.  
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A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL EM IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Elisa de Fátima Borella1, Vanessa Cristina Marques Rosa¹,  

Denise Fauz Kletemberg2  

 

Introdução: Grande parte da população com 65 anos ou mais, necessita de 

algum tipo de ajuda para realizar pelo menos uma tarefa das atividades 

instrumentais de vida diária (AIVDs), sendo elas: preparar refeições, limpar a 

casa, fazer compras ou cuidar das finanças. Uma parcela menos significativa 

dessa população, necessita de auxílio para realizar atividades básicas de vida 

diária (ABVDs), como tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, alimentar-se, entre 

outras. Com o passar do tempo cresce cada vez mais o número dessas 

limitações.  Portanto, para que uma pessoa chegue a uma velhice saudável, 

devemos valorizar a autonomia e autodeterminação, preservando a 

independência física e mental do idoso, prevenindo e acompanhando doenças. O 

declínio de funções físicas, cognitivas, afetivas e outras, podem causar diversas 

doenças, as quais provocam mais despesas para a família e também para o 

estado, pois a maioria dos idosos recorre à rede pública de saúde. Portanto, esse 

declínio de funções orgânicas traz consequências para vida social, financeira e 

para saúde do idoso, como por exemplo, o desenvolvimento de doenças crônicas 

e a diminuição da capacidade funcional. O tamanho reduzido das famílias, a baixa 

condição financeira da maioria dos idosos e a ausência de cuidadores 

domiciliares, levam a família a internarem o idoso em uma instituição de longa 

permanência (ILP). Contudo, as limitações ou doenças trazem fatores emocionais 

de regressão, aumentando a impotência, dependência e insegurança, causando 

nos idosos sintomas de preocupações, angústias, medos, alterações na 

autoimagem e algum nível de dependência. Essas questões poderão ser 

precocemente identificadas por meio da avaliação multidimensional do idoso, uma 

ferramenta do enfermeiro para restauração ou preservação da qualidade de vida 

desses idosos. Objetivo: Relatar a aplicação de instrumento de avaliação 

multidimensional em idosas moradoras de uma instituição de longa permanência. 

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, de metodologia pedagógica 

aplicada à disciplina de saúde do idoso, do curso de enfermagem da Universidade 
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Positivo. Esta avaliação multidimensional foi implantada com intuito de avaliar á 

saúde das idosas, em relação aos problemas e dificuldades que elas enfrentam. A 

coleta de dados foi realizada por meio de instrumento com as seguintes escalas 

científicas já validadas na literatura: para a capacidade cognitiva foi utilizado o 

teste do relógio, onde em um círculo a moradora deveria desenhar todos os 

números do relógio, marcando 11 horas e 10 minutos. Complementado pela 

fluência verbal, ao solicitar que a moradora ditasse o maior número de animais 

em um minuto e pelo miniexame do estado mental (MEEM), atribuindo um ponto 

para cada resposta certa, incluindo perguntas como orientação no tempo, 

orientação espacial, memória imediata, atenção e calculo e linguagem. Esta 

escala requer que a moradora repita uma frase e também execute uma ordem de 

três estágios, pegando um papel com a mão direita, dobrando-o no meio e 

colocando-o no chão. Em um papel foi escrito a frase "FECHE OS OLHOS" e 

solicitado para a idosa ler e executar o que estava escrito. Ignorando a ortografia, 

foi pedido para que a idosa escrevesse uma frase que fizesse sentido. Ainda 

nesta escala, mostramos o desenho de dois pentágonos interligados formando 

um quadrilátero, e pedimos para que a moradora copiasse o desenho de forma 

que fizesse a intersecção entre os dois desenhos. Na avaliação da capacidade 

visual utilizamos o cartão de Jaeger, colocando-o 35 cm da visão da moradora, 

pedindo para que identificasse o que nele constava, começando com uma linha 

de letras "E" em um tamanho grande, decrescendo para letras "E" menores. Para 

avaliar a capacidade auditiva, foi utilizado o teste do sussurro, uma frase a 33 cm 

de cada ouvido da idosa. A avaliação de equilíbrio e marcha é realizada através 

do protocolo de TINNETI onde começamos avaliando a moradora sentada em 

uma cadeira sem braços, onde observamos: equilíbrio ao levantarem-se, quantas 

tentativas serão necessárias para esse movimento, equilíbrio ao ficar em pé, se 

consegue girar 360º, com olhos fechados e pés juntos consegue manter-se 

equilibrada, em pé com os pés juntos empurramos levemente o esterno da 

moradora para também testarmos o equilíbrio. Para avaliação da marcha a idosa 

deverá estar em pé, caminhar pelo corredor ou pela sala no passo normal, depois 

voltar com passos rápidos, mas sempre com segurança, se necessário usando 

suporte habitual (bengala, andador). A capacidade funcional, utilizamos o índice 

de Barthel, medindo o grau de assistência exigido, ou seja, o nível de 
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independência em realizar atividades básicas de vida diária, envolvendo os itens: 

higiene pessoal, banho, alimentação, toalete, subir escadas, vestuário, controle 

esfincteriano (bexiga e intestino), deambulação, cadeira de rodas e transferências 

cadeira/cama. A pontuação para essa escala varia de 0 a 15 pontos, sendo acima 

de 51 uma dependência moderada, de 50 a 26 pontos é considerada leve e 

abaixo de 26 pontos a dependência é total. Avaliamos também a demência 

(CLINICAL DEMENTIA RATING) das moradoras, onde a qual é classificada em 

leve, moderado e grave. Analisamos o nível de demência através dos requisitos 

de memória, orientação, julgamento e resolução de problemas, relações 

comunitárias, lar e passatempos e cuidado pessoal. O último quesito avaliado foi 

à depressão. Utilizamos a Escala de Depressão Geriátrica Abreviada (GDS) que 

consiste em um questionário de 15 perguntas a respeito de como a idosa passou 

a ultima semana como, por exemplo, se ela está satisfeita com sua vida, se acha 

sua vida vazia entre outras. Resultados: Na aplicação da avaliação 

multidimensional, as moradoras com menor dependência foram colaborativas. O 

maior problema encontrado foi na avaliação da acuidade visual, onde tivemos 

sucesso apenas com as moradoras alfabetizadas, pois, as não alfabetizadas não 

conseguiam decifrar o cartão de Jaeger, ficando difícil avaliar se a idosa tinha ou 

não dificuldade para leitura, o qual era nosso objetivo. Verificamos também que 

muitas deixaram em branco o teste do relógio, ou seja, recusaram-se a realizar, 

por não lembrarem a ordem ou não saberem os números, ou até mesmo 

insegurança e medo de fazer errado. As demais escalas não tiveram problemas. 

A maior dificuldade para aplicar a avaliação em alguns tópicos, foi o índice alto de 

não alfabetismo entre as moradoras. Sobre a escala de avaliação do nível de 

dependência, as perguntas não foram feitas diretamente a moradora, preferimos 

uma conversa informal aonde fomos coletando os dados sem parecer uma 

entrevista. Essa escala é uma ferramenta útil de avaliação rápida para facilitar a 

Identificação da depressão em idosos. Contudo, terminamos a avaliação 

multidimensional conversando com a cuidadora responsável por cada idosa 

avaliada, sem a presença da mesma, tirando dúvidas sobre o comportamento da 

moradora na instituição, seu padrão nutricional e seu nível de dependência. 

Considerações finais: A aplicação do instrumento de avaliação multidimensional 

em idosas moradoras de uma instituição de longa permanência é uma ferramenta 



98 

muito importante, pois com ela pudemos identificar questões que causam certas 

limitações para as idosas, e sendo identificadas precocemente aumentam as 

chances de reabilitação. Esta avaliação é um instrumento valioso para o 

enfermeiro, pois propicia a promoção da autonomia e independência do idoso, 

contribuindo para a manutenção da máxima capacidade funcional, valorização da 

autonomia, preservação da independência física, mental e prevenindo e 

acompanhando doenças dos idosos. Enfim, as escalas de avaliação foram bem 

compreendidas pelos discentes esclarecidas e de fácil entendimento, uma 

avaliação sem complicações e de grande importância e que sendo aplicada a 

cada ano podemos comparar o que está melhorando ou decaindo em cada idosa 

avaliada.  

Descritores: Idoso; Avaliação Geriátrica; Saúde do Idoso Institucionalizado.  

1 Acadêmica do Curso de graduação em Enfermagem da Universidade Positivo. 
Email: dinhaborella@hotmail.com. Telefone: (41) 97454779  
 
2 Doutora em Enfermagem. Professora Adjunta do Curso de graduação em 
Enfermagem da Universidade Positiva. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM COM INDIVÍDUOS MULHERES E 

PORTADORAS DE ESCLEROSE MULTIPLA 

Ingriti Geane Oliveira(1), Jéssica Mahalem(1), Rebeca Mechi(1) Maria Elisa Brum (2) 

INTRODUÇÃO: a esclerose múltipla é uma doença crônica que cursa uma 

prevalência baixa no contexto brasileiro e segundo o Ministério da Saúde, a 

estimativa é de aproximadamente  15/100.000 habitantes(1). Caracteriza-se como 

uma doença de evolução crônica, podendo ser considerada uma das doenças 

neurológicas de maior incapacitação física no adulto jovem(2). A hipótese 

patogênica mais aceita é que a mesma seja fruto da conjunção de 

uma  predisposição genética e um fator ambiental desconhecido que ao se 

apresentarem num mesmo indivíduo, originam uma disfunção do sistema 

imunológico, com perda de oligodendrócitos e mielina, o que ocasionaria o 

aparecimento dos sintomas(3). 

Esta foi primeiramente descrita no ano de 1868 pelo francês Jean Charcot como 

uma doença desmielinizante, pois causa danos na mielina que reveste as fibras 

nervosas destinadas à medula espinhal e aos impulsos do cérebro e do nervo 

óptico. (COSTA et al., 2005). Acomete na maioria das vezes mulheres e adultos 

na faixa etária de 18 á 55 anos, sendo rara antes da puberdade e na terceira 

idade, em relação a raça, é mais freqüente em brancos(4). 

Segundo, Haase et al (2005), a  Esclerose Múltipla pode causar numerosas 

restrições, mas não diminui radicalmente a expectativa de vida . Entre os 

sintomas os mais comuns podemos citar a perda visual,  perda sensitiva, 

disfunção do tronco  cerebral, descoordenação, perda da habilidade motora, 

fadiga, distúrbios vesicais, incontinência urinária, disfunção sexual, neuralgia e 

distúrbios emocionais; e é comum que ocorram exacerbações desses sintomas. 

O enfoque principal do tratamento é o controle dos sintomas, 

E embora não haja cura, várias terapias de tratamento mostraram ajudar. 

(ALMEIDA et al., 2007). 

  A avaliação de enfermagem deve ser realizada com consciência dos problemas 

reais e potenciais associados à doença. Procura-se fazer uma avaliação 

cuidadosa do estado do doente para assim poder planejar conjuntamente com ele 

e com a família os cuidados a curto/médio e longo prazo. A avaliação deve 

contemplar os seguintes pontos: 

 Compreensão da doença pelo doente e família 

 Avaliação da mobilidade física do doente 
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 Fadiga aos movimentos 

 Coordenação dos movimentos 

 Avaliar o controle vesical e intestinal 

 Avaliar a acuidade visual 

 Avaliar as funções sensoriais e cognitivas 

Os objetivos de enfermagem com os cuidados prestados são: 

Diminuir a sintomatologia, melhorar a qualidade de vida, tornar o doente o 

mais  independente possível, pelo maior período de tempo possível. 

Frente a esta problemática o estudo sobre a temática Esclerose Múltipla em 

mulheres pretende responder a seguinte questão norteadora: Qual a importância 

dos cuidados de enfermagem a indivíduos do sexo feminino diagnosticados 

clinicamente com esclerose múltipla? 

   

2.OBJETIVOS 

2.1.Objetivo primário: 

 Identificar a produção de conhecimento sobre os cuidados de enfermagem  à 

pessoa mulher com quadro de Esclerose Múltipla. 

   

3. METODOLOGIA: 

3.1. Tipo de Pesquisa: 

É uma pesquisa descritiva documental retrospectiva que vai utilizar revisão  da 

literatura narrativa. 

A pesquisa descritiva possui como objetivo a descrição de características, 

podendo estabelecer relação entre variáveis. A diferença desse tipo de pesquisa 

para a exploratória é que o assunto estudado já é conhecido. 

Os artigos de revisão narrativa são publicações amplas, apropriadas para 

descrever e discutir o desenvolvimento ou o "estado da arte" de um determinado 

assunto, sob ponto de vista teórico ou contextual. As revisões narrativas não 

informam as fontes de informação utilizadas, a metodologia para busca das 

referências, nem os critérios utilizados na avaliação e seleção dos trabalhos. 

Constituem, basicamente, de análise da literatura publicada em livros, artigos de 

revista impressas e/ou eletrônicas na interpretação. 
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3.2. Local do estudo: 

 O estudo será desenvolvido a partir do levantamento de  artigos científicos das 

bases de dados eletrônicas: Scientific Eletronic  Labrary Online (SCIELO) e 

Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Bases 

de Dados da Enfermagem (BDENF). 

  

5.3. Amostra do estudo 

 Para composição da amostra definiu-se a utilização de somente artigos 

completos acerca da temática disponíveis online e publicados no período de 2007 

a 2010. Os critérios de inclusão serão: artigos completos a cerca da temática, no 

idioma português e inglês e como critérios de exclusão: monografias, 

dissertações, teses, livros, capítulos e resenhas de livros, manuais, relatórios 

técnicos e científicos, artigos incompletos ou não disponíveis online ou ainda 

publicados em periódicos não editados no idioma elegido e os que não possuem 

relação com a questão norteadora. 

  

5.4. Coleta dados 

 O acesso a referida biblioteca eletrônica e base de dados virtuais deverá ocorrer 

entre os meses de julho a agosto de 2012, utilizando os seguintes descritores: 

“Esclerose Múltipla em Mulheres”,  “Esclerose Múltipla” e “Esclerose Múltipla e 

cuidados de Enfermagem”. 

A técnica utilizada para extração dos dados das produções científicas 

selecionadas deverá possibilitar a leitura, seleção e preenchimento da ficha de 

análise documental para categorização dos artigos composta pelas variáveis: 

periódico, ano de publicação, região de procedência da produção, subárea do 

conhecimento, tipo de estudo (quantitativo,  qualitativo) e resultados da pesquisa 

(eixos temáticos). 

   

3.5. Análise de dados; 

 Para síntese dos dados, se estabeleceu  três etapas: pré análise e leitura fluente 

de todos os artigos; exploração do material, determinação das categorias e 

subcategorias; tratamento dos resultados, inferência e interpretação, discussão 
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com materiais de referencia da área especializada e conclusões sobre o tema 

estudado. 

  

3.6. Aspectos Éticos 

 Por se tratar de pesquisa documental e não envolver seres humanos este item 

não se aplica. 

  

6. Resultados esperados 

Com essa pesquisa esperamos explicar e dar maior enfoque à importância dos 

cuidados de enfermagem relacionados aos pacientes do sexo feminino portadores 

de esclerose múltipla, disseminando e explanando de forma simples quais os 

principais cuidados e sua implicação, para conter os sintomas relacionados à 

doença, dando a melhor assistência disponível para os indivíduos acometidos 

pela doença. 

Descritores: Esclerose múltipla, cuidados de enfermagem, mulheres. 

1Acadêmicos do 6º período do Curso de Graduação em Enfermagem da 

Universidade Positivo – Curitiba, Paraná.  j.mahalem@gmail.com, (41)9254-3248. 

2 Enfermeira, Doutoranda em Enfermagem (UFPR), Mestre em Educação pela 

Universidade Federal do Paraná UFPR e prof.ª da disciplina de Saúde da Criança 

e do Adolescente e da disciplina de Fundamentos, Métodos e Técnicas de Ensino 

da Universidade Positivo.  

  

7. REFERÊNCIAS 

1. MOREIRA M.A., FELIPE E., MENDES M.F., TILBERY C.P., ESCLEROSE 

MÚLTIPLA, Estudo descritivo de sua formas clinicas em 302 casos. São 

Paulo, 2000. 

 

2. OLIVEIRA E. M. L. de, SOUZA N. A. de, ESCLEROSE MÚLTIPLA, São Paulo, 

1998. 

 

3. BRASIL, Secretaria de atenção á Saúde, PROTOCOLO CLÍNICO E 

DIRETRIZES TERAPÊUTICAS - ESCLEROSE MÚLTIPLA, PORTARIA Nº 493, 

DE 23 DE SETEMBRO DE 2010. 

mailto:j.mahalem@gmail.com


103 

 

4. BERTOTTI A.P, LENZI M.C.R, PORTES J.R.M., O PORTADOR DE 

ESCLEROSE MÚLTIPLA E SUAS FORMAS DE ENFRENTAMENTO FRENTE À 

DOENÇA, Universidade do Vale do Itajaí, Santa Catarina, 2001 

 

5-BERTOTTI, Ana Paula; LENZI, Maria Celina Ribeiro; PORTES, João Rodrigo 

Maciel. O portador de Esclerose Múltipla e suas formas de enfrentamento 

frente à doença. Barbaroi,  Santa Cruz do Sul,  n. 34, jun.  2011. Disponível 

em  http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

65782011000100007&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em  20  jun.  2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PORTADOR DE MIASTENIA GRAVE 

Nathalia Besbati1, Sandra Pereira1,Solange Gomes1,Denise Faucz 

Kletemberg2 

  

INTRODUÇÃO: A Miastenia Grave (MG) trata-se de uma doença autoimune, com 

formação de anticorpo contra os receptores de acetilcolina na membrana das 

células musculares. O pico de maior incidência ocorre em adultos jovens, 

afetando predominantemente o sexo feminino Em cerca de 50% dos pacientes 

portadores de Miastenia Grave, os olhos estão inicialmente envolvidos, com 

presença de ptose palpebral e diplopia. Acredita-se que em 15% desses 

pacientes, os sinais e sintomas são restritos aos olhos. (Almeida DF, 2008) Os 

sintomas são ptose palpebral, diplopia, estrabismo, disfagia, disfonia, fraqueza 

dos músculos dos membros, dos músculos respiratórios. As manifestações de 

debilidade muscular variam de intensidade no decurso de horas ou dias não 

seguindo um curso estável sendo frequentes as exacerbações. Os sintomas 

agravam-se aos esforços físico, exposição ao calor, alterações emocionais, 

estados infeciosos e pelo uso de medicamentos, como  tranqüilizantes e 

antibióticos. A geo-epidemiologia da Miastenia Grave mostra que se trata de uma 

doença rara, de incidência e prevalência similares no mundo, exceto para 

Miastenia Grave infantil, que é mais comum na Ásia (Phillips LH, 2004) . A 

incidência aumentou nas últimas décadas e passou de 2-5/1.000.000 para 9-

21/1.000.000, porém sem haver aumento proporcional na mortalidade. A doença 

acomete, predominantemente, mulheres nas terceira e quarta décadas na 

proporção de 3:2. (Meyer A, 2009). Não está claramente estabelecido se há 

fatores precipitantes da MG, mas em alguns casos, há presença de infecção, 

estresse emocional, cirurgias, traumas, uso de antibióticos ou gestação têm sido 

relacionados ao início das manifestações dessa doença. OBJETIVO: Aplicar a 

sistematização da assistência de enfermagem a portador de Miastenia Grave 

hospitalizado. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, com abordagem 

qualitativa, realizado no período de novembro de 2010. A coleta de dados foi 

realizada em Unidade de Internação de um hospital escola da cidade de Curitiba-

Paraná. Os dados foram coletados durante a internação hospitalar do paciente, 

por meio de instrumento institucional de histórico de enfermagem. Este 
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instrumento abrange dados de identificação, história da admissão, exame físico, 

informações adicionais como as necessidades humanas básicas. Para subsidiar a 

pesquisa ainda foram utilizadas algumas informações contidas no prontuário do 

paciente como resultados de exames realizados e intercorrências durante a 

hospitalização. A coleta de dados seguiu os seguintes passos do processo de 

enfermagem: realização do levantamento de dados mediante o histórico de 

enfermagem; elaboração dos diagnósticos de enfermagem segundo a CIPE – 

Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem e as prescrições de 

enfermagem, formando o plano de ação para o paciente. Por se tratar de 

metodologia pedagógica da disciplina, este trabalho não foi submetido ao Comitê 

de Ética e Pesquisa. RESULTADOS: Paciente do sexo feminino, 36 anos, 

casada, dois filhos. Admitida no Hospital, com sintomas de cansaço, fraqueza e 

cólicas abdominais; tendo sido diagnosticado crise colinérgica em decorrência da 

Miastenia Grave. Sem histórico familiar, chefe de cozinha, inativa no momento em 

razão da doença, refere moradia com saneamento básico adequado.  Relata uso 

contínuo de Prednisolona e Mestinon. Os principais sintomas surgiram em 

agosto/2009, com fraqueza muscular progressiva, edema corporal, anormalidades 

no movimento ocular e dificuldade para respirar. Em fevereiro/2010 foi 

diagnosticado o quadro de Miastenias Gravis e somente em agosto/2010 realizou 

a cirurgia de Timoma. Calma, alegre, comunicativa, higiene corporal e oral 

adequada, sem vícios, sono e hábitos alimentares adequados, dificuldade de 

mastigação, cicatrizes no lado esquerdo do abdômen e região lombar 

conseqüência acidente na infância. Ao exame físico: SSVV estáveis, sendo PA: 

110x80 mmHg aferida em 22/10 na posição deitada; FC: 72 bpm rítmico; FR: 21 

rpm e  T: 36.7 ºC.Peso: 63 kg/ Altura: 1.65 m. Olhos assimétricos, pupilas 

isocóricas e fotorreagentes, ptose palpebral, motricidade alterada. Cabeça, 

ouvidos e garganta sem alterações. Apresenta alteração nos batimentos das asas 

do nariz, manchas vermelhas na face. Tórax simétrico, no sistema respiratório 

apresenta dispnéia aos esforços, freqüência e expansibilidade torácica 

encontram-se preservadas, na auscuta murmúrios vesiculares presentes.Sistema 

cardiovascular bulhas normorítmicas e normofonéticas presentes, com pulso 

filiforme e rítmico. Abdome simétrico, indolor à palpação, RHA+, timpanismo 

presentes, nega alterações urinárias e refere hábito intestinal irregular. Aparelho 
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geniturinário preservado. Edema ++/++++ em MMII, motricidade alterada, marcha 

anserina. Padrão nutricional e deglutição sem alteração, porém com dificuldade 

de mastigação; ganho excessivo de peso em curto período de tempo. 

DISCUSSÃO: Após a coleta e análise dos dados, foram elencados os 

diagnósticos de enfermagem e as intervenções: Diagnósticos: Padrão respiratório 

comprometido evidenciado a dispinéia. Padrão de mobilidade prejudicado 

evidenciado a hipoatividade. Edema parcial evidenciado a MMII ++/++++. Sistema 

muscular alterado evidenciado a hipotonia. Cansaço aumentado evidenciado a 

fadiga. Eritema leve evidenciado a eritema de face. Intervenções elencadas: 

Verificar SSVV de 6/6h ou s/n; Observar padrão respiratório; Auxiliar banho de 

aspersão; Trocar curativo de acesso venoso; Verificar permeabilidade e/ou 

presença de sinais flogísticos de acesso venoso periférico; Anotar eliminações 

fisiológicas; Manter cabeceira elevada a 45º; Acompanhar deambulação e 

movimentação; Manter MMII elevados; Orientar repouso; Realizar e/ou orientar 

hidratação cutânea. CONCLUSÃO: É papel do enfermeiro, identificar os 

problemas que envolvem o paciente portador de miastenia grave e trabalhar em 

função de solucioná-los, abrindo caminho para a implantação da SAE. A SAE é, 

conforme aponta Horta (1979), a dinâmica das ações sistematizadas e inter-

relacionadas, visando o cuidado ao ser humano e caracterizando-se por etapas 

dinâmicas que se complementam. Figueiredo et al (2006), acrescentam que o 

método permite aplicar os conhecimentos teóricos de enfermagem na prática 

cotidiana do cuidado, contribuindo para o fortalecimento da Enfermagem 

enquanto ciência e atendendo com mais precisão e eficiência as necessidades 

humanas básicas do cliente/paciente. 

DESCRITORES: Miastenia Gravis, Processos de Enfermagem; Cuidado de 

Enfermagem. 

1 Acadêmicas do 6 período do Curso de Enfermagem da Universidade Positivo. E-
mail: nathalia_pb@hotmail.com. Telefone: 92764766  
2 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Adjunta do Curso de 
Enfermagem da Universidade Positivo.  
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AS AÇÕES DE CUIDADO REALIZADAS PELO CUIDADOR INFORMAL AO 

IDOSO ACAMADO 

Arthur Hauer Neto1, Fernanda de Lara Demetrio1, Gabriela 

Henrique Zambaldi1, Patricia Santos de Matos1, Luciane Favero 

Basegio2 

 

INTRODUÇÃO: os dados do censo 2010 mostram que a população com 65 anos 

ou mais passou de 5,9% em 2000 para 7,4% em 2010 e as regiões Sudeste e Sul 

apresentam evolução semelhante da estrutura etária, mantendo-se como as duas 

regiões mais envelhecidas do país (IBGE, 2011). 

Devido a esse panorama nacional, políticas públicas foram instituídas na intenção 

de privilegiar esse grupo populacional e atender suas demandas específicas de 

cuidado.  

Diante da crescente demanda de uma população que envelhece e de acordo com 

os direitos previstos na Constituição de 1988, em 1994 foi promulgada a Política 

Nacional do Idoso, regulamentada pelo Decreto 1948/96. Esta política assegurou 

direitos sociais à pessoa idosa, criando condições para promover sua autonomia, 

integração e participação efetiva na sociedade e reafirmando o direito à saúde 

nos diversos níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 

2010). 

Outro programa decorrente deste panorama é o “Melhor em Casa”, o qual já 

conta com 268 equipes habilitadas para prestar atendimento domiciliar pelo SUS. 

O programa qualifica o atendimento domiciliar que já existia em alguns locais, 

além de expandir para localidades que contavam com equipes de atenção 

domiciliar, e se tornou uma das prioridades do governo federal (BRASIL, 2012). 

Essa iniciativa surge para abranger uma prática inicialmente regulamentada pela 

Lei 10.424/2002, mas que não apresenta as especificidades de como o cuidado 

aconteceria no domicílio (BRASIL, 2002). 

A escassez de recursos na área da saúde, a superlotação dos leitos hospitalares, 

e, principalmente as alterações demográficas que levam ao aumento da 

demanda, são fatores que contribuem sensivelmente para o incremento do 

atendimento domiciliário. 
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Neste contexto, a família é parte integrante e fundamental para que o cuidado 

aconteça no domicílio. A relevância da conexão existente entre o cuidado do 

indivíduo e o contexto familiar é indispensável para o cuidado integral. Assim, 

cuidadores que se dedicam à tarefa de cuidar de um idoso, podem ser membros 

da família que assumem esta atividade, ou pessoas contratadas para este fim. 

É possível dizer que existam três tipos de cuidadores: o cuidador institucional, 

que é solicitado pela instituição em que o idoso está internado, mas é contratado 

pela família; o cuidador domiciliar contratado também pela família por sugestão 

da equipe de saúde que acompanha o idoso ou pela dificuldade da família em 

atender às necessidades desse cuidado; e o cuidador familiar, que são os 

cônjuges, filhos ou outro membro da família que, voluntariamente ou não, assume 

a tarefa de cuidar (KARSCH, 1998). 

O cuidador domiciliar surge como resposta alternativa na problemática do cuidar, 

oferecendo um conjunto de serviços de apoio às atividades de vida diária 

realizadas no local de moradia do idoso, que favorece a autonomia das pessoas, 

fortalece as relações familiares e sociais, gera redes solidárias de apoio e 

intercâmbio e colabora com a permanência do idoso em seu meio social. 

O apoio competente e confiável por parte do cuidador e um espaço adequado, 

adaptado à demanda do paciente é deveras importante. O apoio profissional em 

domicilio, onde seja possível orientar os cuidados e o planejamento da 

assistência determinando as medidas diárias e as de emergência são essenciais 

a fim de evitar agravos ou possíveis danos à saúde do familiar enfermo devido ao 

despreparo ou realização incorreta de algum cuidado.  

Os cuidadores de idosos têm assumido um perfil próprio e uma tarefa específica 

e complexa, que precisa ser desenvolvida por pessoas qualificadas e treinadas 

para que tenha o desempenho da assistência que o idoso precisa para manter o 

seu bem-estar (SALIBA; MOIMAZ; MARQUES; PRADO, 2007). 

A partir do panorama apresentado, a questão norteadora deste estudo é: Quais 

são as ações de cuidados realizadas pelo cuidador informal ao idoso acamado? 

Para isso, objetiva-se: conhecer as ações de cuidado realizadas pelo cuidador 

informal de idosos acamados, e realizar possíveis intervenções e orientações ao 

cuidador informal acerca dos cuidados ao idoso acamado. 
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METODOLOGIA: trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo exploratório descritiva. 

O método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das 

interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus 

artefatos e a si mesmos, sentem e pensam (MINAYO 2007). 

 A pesquisa exploratória tende a proporcionar ao pesquisador maior intimidade 

com o problema em estudo. Esta ação tem como objetivo tornar um problema 

complexo mais explícito (VIEIRA 2002). 

A pesquisa descritiva procura descrever situações a partir de dados primários, 

obtidos originalmente por meio de entrevistas pessoais ou discussões em grupos, 

relacionando e confirmando as hipóteses levantadas na definição do problema de 

pesquisa.  

OBJETIVO: através deste projeto, esperamos que o cuidador venha a ter os 

conhecimentos certos sobre o cuidado com o idoso acamado, e que ele possa 

estar aberto a novas sugestões feitas por nós, acadêmicos, dando continuidade 

às orientações e práticas ensinadas a ele, diariamente, sem que haja 

necessidade de observação.  E também possa fornecer subsídios para o conforto 

do cuidador e do idoso.  

1 Acadêmicos de Graduação em Enfermagem da Univesidade Positivo. E-mail: 

pspatriciasm@gmail.com 

2 Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem pela Universidade Federal do Paraná. 

Professora da Universidade Positivo. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANGELO, M. O.; DUARTE, Y. A. O; DIOGO, M. J. D. O. Contexto familiar. Cap 3. 

Atendimento domiciliar: um enfoque gerontológico. p.27-31. 

São Paulo: Atheneu, 2000. 

 

BRASIL. Lei nº. 10.424 de 15 de abril de 2002. Acrescenta capítulo e artigo à Lei 

no 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento de serviços 

mailto:pspatriciasm@gmail.com


111 

correspondentes e dá outras providências, regulamentando a assistência 

domiciliar no SUS. Diário Oficial da União 2002; 15 abr. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Ações Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde da pessoa idosa e 

envelhecimento. Área Técnica Saúde do Idoso. Brasília, 2010. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/volume12.pdf Acesso em 20 de abril 

de 2012. 

 

BRASIL. Portal da saúde SUS. Melhor em Casa: a segurança do hospital no 

conforto do seu lar. Ministério da Saúde. Disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/?portal=pagina.visualizarArea&codAre

a=364 Acesso em 05 de maio 2012. 

 

FILHO, W.;  DUARTE, Y. A. O.; DIOGO, M. J. D. Envelhecimento e atendimento 

domiciliar. Cap 2. Atendimento domiciliar: um enfoque gerontológico. p. 19-26. 

São Paulo. Atheneu, 2000. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de geografia e Estatística.  Perfil dos Idosos 

Responsáveis pelos domicílios. 2002. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/25072002pidoso.shtm Acesso 

em 20 de abril de 2012. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de geografia e Estatística. Primeiros resultados 

definitivos do Censo 2010: população do Brasil é de 190.755.799 pessoas. 

Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=

1866&id_pagina=1 Acesso em 20 de abril 2012. 

 

KARSCH, U. M. S. (org.). Envelhecimento com dependência: revelando 

cuidadores. São Paulo: EDUC, 1998. 

 

MINAYO, M. C. S. Desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 

10º ed. São Paulo: Hucitec, 2007. 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/volume12.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/?portal=pagina.visualizarArea&codArea=364
http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/?portal=pagina.visualizarArea&codArea=364
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/25072002pidoso.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1866&id_pagina=1
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1866&id_pagina=1


112 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE IDOSO COM 

OSTEOMIELITE CRÔNICA 

 

Roberto Seideman¹; Samara Scherdovoski¹; Mº Elisa Brum do Nascimento²; 

 Kátia Renata Antunes Kochla³ 

 

Introdução: A osteomielite é uma inflamação óssea usualmente causada por 

infecção bacteriana ou fúngica, que pode permanecer localizada ou difundir-se 

comprometendo a medula óssea, osso compacto e osso esponjoso. O osso torna-

se infectado por uma das três seguintes maneiras: Extensão de uma infecção dos 

tecidos moles (ex: úlcera de pressão ou vascular infectada, infecção incisional). 

Contaminação direta do osso por uma cirurgia óssea, fratura aberta ou lesão 

traumática (ex: ferimento por arma de fogo). 

Disseminação hematógena (pelo sangue) a partir de outros locais de infecção (ex-

amígdalas infectadas, furúnculos, dentes infectados, infecções do trato 

respiratório superior). A osteomielite decorrente da disseminação hematógena 

ocorre tipicamente num osso, numa área de traumatismo ou de resistência 

diminuída, possivelmente por um trauma subclínico. Dentre os pacientes em alto 

risco de osteomielite, incluem-se os desnutridos, os idosos ou obesos. Outros 

pacientes em risco são aqueles com alterações do sistema imune, os portadores 

de doenças crônicas (ex-diabetes, artrite reumatoide) e aqueles recebendo 

terapia corticosteroide ou drogas imunossupressoras por longo período.  

 As infecções ósseas são mais difíceis de erradicar que aquelas dos tecidos 

moles, natural do corpo. Há também a penetração diminuída por parte dos 

antibióticos. A osteomielite pode se cronificar e afetar a qualidade de vida do 

paciente. (BRUNNER & SUDDARTH, 2012). 

A dor crônica pode ser recidivante e causar limitação física transitória (p.ex., 

enxaquecas), ou pode ser persistente. Embora a síndrome da dor crônica inclua 

vários comportamentos adquiridos, os fatores psicológicos passam a ser os 

principais contribuintes para a incapacidade. Essa condição é complexa e 

combina elementos de outros diagnósticos de enfermagem, tais como 

sentimentos de impotência; atividades recreativas deficientes; processos 

familiares interrompidos; déficit de autocuidado; e risco de síndrome por desuso. 
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De acordo com o livro Diagnóstico de Enfermagem da Nanda, a prioridade de 

enfermagem é avaliar os fatores etiológicos/desencadeantes:  

Identificar os fatores relacionados no DE dor aguda. 

Ajudar na investigação diagnóstica, inclusive as avaliações neurológicas e 

psicológicas, classificação da dor, entrevista psicológica. 

Avaliar os componentes físicos/emocionais do caso específico. Atentar para os de 

co-dependência, que geram comportamentos por parte dos cuidadores/familiares. 

Determinar os fatores culturais da situação específica (p.ex., como a exacerbação 

dos sintomas para convencer outras pessoas quanto á realidade da dor).  

Conversar sobre o consumo de nicotina, açúcar, cafeína, farinha  de trigo, quando 

for pertinente (alguns estudos recomendam que estes itens sejam eliminados da 

dieta do cliente). Avaliar a utilização pregressa e atual de analgésicos/narcóticos 

(inclusive álcool). O paciente relatou no campo de estágio que é ex-etilista. 

Realizar intervenções descritas no DE Dor aguda, quando for apropriado (p.ex., 

calor/frio, imobilização ou exercícios, hidroterapia, estimulação elétrica/unidade de 

TENS) Rever as expectativas do cliente com relação a realidade, porque a dor 

pode não ser eliminada, mas pode ser significativamente atenuada ou controlada.  

Conversar sobre a dinâmica fisiológica da tensão/ansiedade e como isto afeta a 

dor. Ajudar a família a desenvolver um programa de reforço positivo, estimulando 

o cliente a utilizar seu autocontrole e desviando a atenção dada ao  

comportamento gerado pela dor. Estar atento as alterações da dor, Isso pode  

indicar um outro problema físico. Rever a utilização segura dos fármacos e os 

efeitos colaterais que precisam ser avaliados pelo médico. Identificar e conversar 

sobre os potenciais riscos dos tratamentos/remédios sem comprovação e/ou 

indicação médica. Avaliar o grau de desajuste pessoal do cliente, inclusive 

isolamento, raiva, irritabilidade, afastamento do trabalho/perda do emprego. 

Ajudar o paciente e a família a aprender como se cuidar desenvolvendo a 

sensação de controle interior, assumindo a responsabilidade pelo seu próprio 

tratamento e conseguindo informações e recursos para alcançar essa meta. A 

existência da dor crônica afeta todos os relacionamentos/dinâmica familiar. 

(DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA NANDA, 2010) 

Durante o estágio curricular na disciplina de Semiologia e Semiotécnica I, tivemos 

a oportunidade de ter contato com o paciente com osteomielite crônica por 
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consequência de um acidente automobilístico. Com isso, surgiu a indagação de 

quais seriam os diagnósticos e intervenções de enfermagem ao paciente com 

osteomielite crônica pós acidente automobilístico? Para responder a estas 

questões o Objetivo: Elaborar os diagnósticos e intervenções de enfermagem, ao 

paciente com osteomielite crônica decorrência de um acidente automobilístico, 

segundo a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) 

versão 1.0. Metodologia: Estudo descritivo, tipo relato de caso, em um hospital 

escola na cidade de Curitiba-PR, com paciente do sexo masculino, 59 anos, 

casado, tem um filho, natural de Palmeira PR internado pelo CMUM, com 

diagnostico medico de osteomielite crônica do cotovelo esquerdo. Após a 

abordagem desses dados foram levantados todos os possíveis problemas de 

enfermagem e transcrito para a CIPE (Classificação Internacional para as Praticas 

de Enfermagem) e suas intervenções, para chegarmos ao diagnostico utilizamos 

os eixos Foco e Julgamento. Por se tratar de um estudo de caso acadêmico, esse 

trabalho não foi enviado ao Comitê de Ética e Pesquisa.  

Resultados: Os principais diagnósticos de enfermagem encontrados e 

organizados através da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE®) versão 1.0 foram: Dor (eixo A, foco) presente (eixo B julgamento); Risco 

(eixo B, julgamento) infecção (eixo A, foco); mobilidade física (eixo A, foco) 

prejudicada (eixo B, julgamento); Déficit (eixo B, julgamento) conhecimento (eixo 

A, foco). Com base nesses diagnósticos e dados encontrados na literatura, 

elaboraram-se as intervenções de enfermagem: mensurar escala (eixo C, Ação) 

de dor (eixo B, foco); realizar compressas mornas (eixo C, Ação) em MSE (eixo F, 

cliente); auxiliar (eixo C, Ação) no autocuidado (eixo F, cliente); realizar curativo 

(eixo C, Ação) em cotovelo esquerdo (eixo F, cliente); incentivar a realização de 

exercícios físicos ativos (eixo C, Ação); explicar e orientar (eixo C, Ação) o 

paciente quanto aos procedimentos realizados (eixo F, cliente). Considerações 

finais: O presente estudo permitiu conhecermos as dificuldades que o paciente 

com osteomielite enfrenta, laborar os cuidados de enfermagem para serem 

realizados. A sistematização do cuidado contribui para uma visão ampliada das 

estratégias e ações do enfermeiro na promoção de suporte a esses pacientes ao 

identificar problemas e suas alternativas no intuito de prevenir complicações 

conferindo maior autonomia aos mesmos. 
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A VIVÊNCIA DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM COM CRIANÇAS 

HOSPITALIZADAS: INTERVENÇÃO LÚDICA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Solange Gomes ¹, Elis Januário¹, Jader Tinelli¹, Marly B. G. 
Marton da Silva² 

 
Resumo: A doença impede a criança de desenvolver as atividades regulares de 

seu dia-a-dia e provoca, muitas vezes, sensações de dor, desconforto e mal-

estar. A hospitalização leva à necessidade da criança afastar-se do seu lar, de 

seus familiares, de seus amigos, enfim, da sua vida cotidiana, para ingressar em 

um ambiente completamente novo, com pessoas estranhas, imersas em uma 

rotina alheia ao seu modo de vida e um aparato terapêutico cuja finalidade é 

desconhecida para ele. A aplicação de recursos lúdicos no ambiente agrega valor 

no processo de adaptação da criança, diante de transformações que ocorrerão a 

partir do momento em que ela é internada. Este trabalho teve como objetivo 

descrever a vivência de um grupo de acadêmicos voluntários do Instituto Anjos da 

Enfermagem, que contempla projetos de humanização por meio do lúdico. A partir 

deste contexto entende- se que as atividades lúdicas são indispensáveis para 

subsidiar o processo de construção do conhecimento e do cognitivo (físico, social 

e psicomotor) dessas crianças. As atividades aconteceram entre os meses de 

março a setembro de 2012, em várias unidades de internação de um Hospital 

Pediátrico da região metropolitana de Curitiba - PR. Durante a trajetória de 

atividades desenvolvidas para amenizar o sofrimento que a internação hospitalar 

ocasiona, foi observado que as crianças, mesmo em situação de 

comprometimento, interagiram com as músicas, brincadeiras e histórias contadas, 

suas faces mostravam alegria e satisfação. Essas iniciativas permitem aos alunos 

de graduação vivenciar as ações que instigam um cuidado humanizado atrelado 

às competências técnicas e científicas do profissional enfermeiro. 

Descritores: criança; hospitalização; ludoterapia. 

INTRODUÇÃO 

No imaginário infantil, a doença é vista como um castigo e a hospitalização como 

a concretização de seus maiores temores. Nesta perspectiva, e no sentido de 

buscar transformar este paradigma, acadêmicos de enfermagem participam de 

um programa de humanização, criado no Ceará em 2004, chamado Anjos da 
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Enfermagem, que tem como principal objetivo levar educação e saúde por meio 

do lúdico e promover o exercício da cidadania entre estudantes e profissionais de 

enfermagem, otimizando a humanização da saúde. A hospitalização na infância, 

segundo Pinto (2011), pode resultar em experiência traumática, pois a criança fica 

afastada das suas atividades diárias, levando-a a ter sentimentos de culpa, 

punição e medo da morte. 

A doença impede a criança de desenvolver as atividades regulares de seu dia-a-

dia e provoca, muitas vezes, sensações de dor, desconforto e mal-estar. A 

hospitalização leva à necessidade da criança afastar-se do seu lar, de seus 

familiares, de seus amigos, enfim, de sua vida cotidiana, para ingressar em um 

ambiente completamente novo, com pessoas estranhas, imersas em uma rotina 

alheia ao seu modo de vida e um aparato terapêutico cuja finalidade é 

desconhecida para ele.  

O brincar se insere como uma tentativa de transformar o ambiente hospitalar, 

proporcionando melhores condições psicológicas. Segundo Kumamoto e cols 

(2004), os jogos simbólicos como o desenho livre, o canto, o contar histórias, a 

utilização da massa de modelar, o brincar com bonecos e fantoches, facilitam 

para a criança a assimilação da realidade externa à realidade interna, auxiliando 

no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento diante da doença e 

internação hospitalar. 

A aplicação de recursos lúdicos no ambiente agrega valor no processo de 

adaptação da criança, diante de transformações que ocorrerão a partir do 

momento em que ela é internada, por se utilizar a brincadeira como via de 

expressão e comunicação entre o paciente e o profissional de saúde.  

Metodologia: trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, 

realizado por acadêmicas do 6º período do Curso de Graduação em Enfermagem 

da Universidade Positivo, em várias unidades de internação de um Hospital 

Pediátrico da região metropolitana de Curitiba - PR, nos meses de Março a 

Setembro de 2012, quando ocorreram as visitas dos Anjos da Enfermagem. 

A Experiência: os acadêmicos de enfermagem voluntariamente foram integrados 

ao Instituto Anjos da Enfermagem por meio de processo seletivo e preparação 

com oficinas, palestras e educação em saúde. 
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Após a oficina para capacitação dos Anjos da Enfermagem, todos estão aptos a 

realizarem visitas intra- hospitalares. 

O enfoque do projeto é visitar crianças com câncer. Durante as intervenções 

lúdicas, percebemos que a maioria das crianças participa das atividades com 

entusiasmo e alegria, auxiliando na motivação para a aceitação e participação no 

tratamento, bem como na criação de um vínculo com a equipe multidisciplinar que 

as acompanha. 

Conclusão: o sofrimento inerente à situação de hospitalização pode ser 

minimizado, desde que a criança encontre, no ambiente, condições favoráveis e 

que sejam respeitadas as necessidades próprias de cada faixa etária, sendo o 

brincar um recurso indispensável na adaptação ao âmbito hospitalar. 

A efetividade da prática do nosso trabalho se evidencia no entusiasmo, interesse 

e mudanças no estado de humor das crianças, o que pode ser compreendido pelo 

fato de que o brincar é sempre prazeroso, além de permitir certa sensação de 

controle pela criança, que se reflete positivamente na sua autoestima.  

A intervenção lúdica facilita a comunicação, possibilita a construção da própria 

individualidade pela criança, aspecto este bastante fragilizado pelo processo de 

hospitalização. Nesta perspectiva o brincar deve fazer parte da prescrição 

médica, ocupando um lugar de destaque no âmbito da promoção da saúde e 

atendimento integral à criança. 

Essas iniciativas de intervenção lúdica, na promoção da saúde e qualidade de 

vida das crianças hospitalizadas, permitem aos alunos de graduação vivenciar as 

ações que instigam um cuidado humanizado atrelado às competências técnicas e 

científicas do profissional enfermeiro. 

Descritores: criança; hospitalização; ludoterapia. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM ILEOSTOMIA DEVIDO A 

NEOPLASIA COLORRETAL 

 
Jéssica Tereza Meardi1, Thainá Naoane de Lima1 , Maria Elisa 

Brum do Nascimento2, Kátia Renata Antunes Kochla3 

 

Introdução: O câncer colorretal representa o tipo de neoplasia mais frequente no 

ocidente, ocupando a quarta posição na causa mais comum de óbitos no Brasil, 

constituindo um sério problema de saúde. (ATOLLINI; GALLON, 2010) Esta 

patologia, geralmente, se inicia a partir de pólipos intestinais, denominados de 

adenoma, que se caracterizam por lesões benignas que acometem a parede 

interna do intestino grosso, podendo se tornar pólipos malignos chamados de 

adenocarcinomas. (ZANDONÁ, et al., 2011) Sua causa exata é ainda 

desconhecida, mas existem alguns fatores de risco que contribuem para o seu 

aparecimento como a idade, história familiar de câncer de cólon, história de 

doença intestinal inflamatória, câncer genital ou de mama (nas mulheres) e dieta 

hiperlipídica, hipercalórica e pobre em fibras (ATOLLINI; GALLON, 2010). 

Costuma progredir de forma silenciosa, sem que o paciente apresente sintomas, o 

que dificulta um possível diagnóstico precoce (JÚNIOR, 2008). Uma vez esse 

quadro agravado, a consequência pode ser a necessidade da remoção cirúrgica 

de parte ou totalidade do intestino grosso, chamada colectomia. Como parte do 

tratamento há necessidade de realização de uma ostomia ou estoma, temporária 

ou permanente, caracterizada como a exteriorização de qualquer víscera oca no 

corpo, de localização no íleo (ilestomia) ou no cólon (colostomia). (COSTA; 

SANTOS, 2006). O cuidado adequado frente às ostomias deverá contribuir para  

evitar complicações e promover recuperação rápida e segura ao paciente. Cabe à 

equipe de enfermagem se atentar ao cuidado prestado a esse paciente, tendo em 

vista que ela auxiliará o ileostomizado tanto no cuidado quanto no enfrentamento 

dessa nova condição. Durante o estágio curricular na disciplina de Semiologia e 

Semiotécnica I, tivemos a oportunidade de ter contato com o paciente 

ileostomizado por consequência de um câncer colorretal. Frente a isso, partimos 

da inquietação de quais seriam os diagnósticos e intervenções de enfermagem ao 

paciente ileostomizado em decorrência de um câncer colorretal, nas fases pré e 

pós-operatória e como contribuir com a melhoria na qualidade do cuidado 
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prestado a estes pacientes? Para responder a estas questões o Objetivo: Elencar 

os diagnósticos e intervenções de enfermagem, ao paciente ileostomizado em 

decorrência de um câncer colorretal, nas fases pré e pós-operatória, segundo a 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) versão 1.0. 

Metodologia: Estudo descritivo, tipo relato de caso, em um hospital escola na 

cidade de Curitiba-PR, com paciente de 49 anos submetido a cirurgia para 

tratamento de câncer colorretal. A coleta de dados foi guiada por instrumento 

padronizado que compreende o histórico, exame físico e evolução de 

enfermagem e dados provenientes do prontuário clinico, no período de maio de 

2012. Como ferramenta teórico-metodológica utilizou-se a Classificação 

Internacional para Práticas de Enfermagem (CIPE, 2007), versão 1.0, modelo sete 

eixos, para preparação dos diagnósticos e intervenções de enfermagem. A 

elaboração dos diagnósticos utilizou os eixos A (Foco) e B (julgamento). Para 

construção das intervenções os eixos C (Ação), B (foco), E (tempo), F (cliente) e  

G (meio), a partir dos problemas identificados na evolução de enfermagem. 

Ressalta-se que não foram utilizados todos os eixos para as intervenções.  

Este trabalho não foi submetido ao Comitê de Ética porque faz parte das 

atividades acadêmicas desenvolvidas na disciplina de Semiologia e Semiotécnica. 

Resultados: Os principais diagnósticos de enfermagem encontrados e 

organizados através da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE®) versão 1.0 foram: Padrão de eliminação intestinal (eixo A, foco) 

comprometido (eixo B julgamento); Auto-cuidado (eixo A foco) comprometido 

(eixo B, julgamento); Imagem corporal (eixo A foco) comprometida (eixo B, 

julgamento); Aceitação do estado de Saúde (eixo A foco,) nível diminuído (eixo B 

julgamento) e Integridade da pele (eixo A foco) comprometida (eixo B julgamento). 

Com base nesses diagnósticos e dados encontrados na literatura, elencaram-se 

as intervenções de enfermagem no período pré e pós-operatório de ileostomia. 

Para os cuidados pré-operatórios foram encontradas as seguintes intervenções 

de enfermagem: orientar (eixo C, Ação), paciente e seus familiares (eixo F, 

cliente) quanto à doença e ao tratamento (eixo B, foco). Nos cuidados pós-

operatórios encontraram-se as seguintes intervenções: promover (eixo C, ação) 

conforto e segurança (eixo B, foco) quanto ao padrão de eliminação intestinal 

(eixo B, foco), sempre que necessário (eixo E, tempo); observar (eixo C, ação) o 
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hábito intestinal (eixo B, foco) do paciente (eixo F, cliente) sempre (eixo E, 

tempo); motivar (eixo C, ação) o paciente (eixo F, cliente) a enfrentar a nova 

imagem corporal (eixo B, foco), sempre que necessário (eixo E, tempo); avaliar 

(eixo C, ação) o conhecimento e bem-estar (eixo B, foco) do paciente (eixo F, 

cliente) em relação ao seu estado de saúde (eixo B, foco); encaminhar (eixo C, 

ação) o paciente (eixo F, cliente) para o grupo de apoio de ostomizados (eixo G 

meio); oferecer (eixo C, ação) assistência (eixo G meio) para o auto-cuidado (eixo 

B foco); explicar (eixo C, ação) sobre os cuidados com a bolsa de ileostomia (eixo 

G meio) no período de hospitalização (eixo E, tempo), sendo esta última aplicada 

tanto no período pré-operatório quanto no período pós-operatório. 

Considerações finais: O presente estudo permitiu conhecermos a realidade que 

o paciente ileostomizado enfrenta, elencando os cuidados de enfermagem para 

serem realizados. A sistematização do cuidado contribui para uma visão ampliada 

das estratégias e ações do enfermeiro na promoção de suporte a esses pacientes 

tanto na fase pré como pós operatória ao identificar problemas e suas alternativas 

no intuito de prevenir complicações conferindo maior autonomia aos mesmos. 
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A SISTEMATIZAÇÃO DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PÓS-CIRÚRGICO 

BARIÁTRICO EM AMBIENTE HOSPITALAR 

Jader Túlio Tinelli¹; Tatiane Hansen ¹; Thais Gondim Moreira 
Jacinto¹; Denise Faucz Kletemberg²; Kátia Renata Antunes 

Kochla³ 
 

INTRODUÇÃO: No começo deste século, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) chamava atenção para o fato de que no mundo há mais de um bilhão de 

adultos com sobrepeso (IMC entre 25-30) e aproximadamente trezentos milhões 

de adultos obesos (IMC > 30), sendo que cerca de 60% da população mundial, 

num futuro próximo, apresentarão algum problema de saúde relacionado à 

obesidade. Os resultados de pesquisas no mundo tornaram a obesidade, como 

uma doença epidêmica global do século 21, que precisa ser encarada mais 

efetivamente, tendo em vista o alto índice na população infantil e as evidentes 

consequências na saúde integral da pessoa obesa, com o aparecimento e o 

agravamento de doenças crônicas e de sofrimentos psicossociais (OMS, 2010). 

No Brasil, estima-se que 40% dos indivíduos adultos estejam acima do seu peso 

ideal (sobrepeso), e que 8,9% dos homens e 13,1% das mulheres sejam obesos 

(IBGE, 2006). Existem vários tratamentos para a obesidade, e desde a década de 

setenta do século passado, as pessoas que sofrem de obesidade mórbida podem 

contar com outro tipo de tratamento: a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, 

também conhecida como gastroplastia é uma cirurgia de redução de estômago, 

sendo uma opção para pessoas com obesidade mórbida que não conseguem 

perder peso pelos métodos tradicionais ou para quem sofre problemas crônicos 

de saúde relacionados a essa doença. (MARCELINO; PATRÍCIO, 2011). As 

cirurgias podem ser divididas em dois tipos: o primeiro, onde há uma redução do 

tamanho do estômago, estabelece restrições e o segundo além da restrição há 

uma pequena disabsorção dos alimentos, devido à ausência de passagem pela 

primeira porção do intestino delgado. Estes procedimentos podem apresentar 

complicações, como em incisão acima da cicatriz umbilical há maior incidência de 

complicação pulmonar quando comparadas as realizadas com incisões baixas, 

apesar da falta de padronização e consistência das definições das afecções 

consideradas complicações respiratórias. Isso ocorre pela perda da integridade da 
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musculatura abdominal e consequente diminuição da força de contração, levando 

a alterações tóraco-abdominais por dor ou inibição reflexa. (BALTASAR et al. 

2006). A obesidade associa-se a alterações da função pulmonar, sendo esta 

prejudicada à medida que o IMC cresce e, consequentemente, há aumento da 

incidência de complicação respiratória no pós-operatório, sendo as mais citadas 

na literatura: insuficiência respiratória, atelectasia, pneumonia, hipoventilação e 

embolia pulmonar (DELGADO, LUNARDI, 2011). O profissional enfermeiro que 

faz o atendimento ao paciente obeso no ambiente hospitalar, tem papel 

fundamental na equipe multidisciplinar sendo responsável, em tempo integral, 

pela orientação, pelo cuidado e até pelo incentivo, para que o paciente consiga 

passar por várias etapas desgastantes. Devido a várias particularidades 

apresentadas por essa população e considerando que os diagnósticos de 

enfermagem proporcionam a base para a seleção de intervenções de 

enfermagem, visando obter resultados pelos quais o (a) enfermeiro é responsável, 

torna-se preponderante a padronização da assistência de enfermagem prestada a 

estes indivíduos. (OLIVEIRA, 2009). O interesse em estudar esta temática 

emergiu no período de estágio da disciplina de semiologia e semiotécnica durante 

o cuidado realizado ao paciente com complicações pós-cirurgia bariátrica. 

OBJETIVO: Aplicar a sistematização de enfermagem ao paciente pós-cirúrgico 

bariátrico no ambiente hospitalar. METODOLOGIA: - Trata-se de um estudo de 

caso, com abordagem qualitativa, realizado no período de Junho de 2012, em 

unidade de clínica médica, com 56 leitos de um hospital universitário, em 

Curitiba/Paraná. Hospital geral alta complexidade, referencia em procedimentos 

médicos cirúrgicos, entre os quais cirurgia para obesidade. Este dispõe de 

consultórios médicos eletivos, para consultas agendadas, onde são atendidas 

dezenas de especialidades, dispondo de 232 leitos no total. O paciente escolhido 

para o estudo foi do sexo feminino, 52 anos de idade com complicação pós-

operatória de cirurgia bariátrica. A coleta de dados ocorreu mediante entrevista 

estruturada com base no instrumento de investigação admissional, realização de 

exame físico e leitura do prontuário eletrônico. Após foram levantados todos os 

problemas de enfermagem e transcritos para a taxonomia da CIPE (Classificação 

Internacional para as Práticas de Enfermagem) e suas respectivas intervenções. 

Para a transcrição foram utilizados os seguintes eixos Foco e Julgamento. Os 
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dados foram organizados em quadros. Por se tratar de metodologia pedagógica 

da disciplina, este trabalho não foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa. 

RESULTADOS: Foram elencados os principais diagnósticos de enfermagem e as 

intervenções correspondentes: Sistema respiratório comprometido: manter 

controle rigoroso dos sinais vitais e observar nível de consciência, saturação de 

oxigênio e perfusão periférica dos membros; avaliar o padrão respiratório e 

administrar oxigênio suplementar, quando prescrito; realizar ausculta pulmonar, 

para monitorização dos ruídos respiratórios; manter a cabeceira do leito elevada 

de 45 a 75 graus; incentivar a mudança de decúbito; estimular a manutenção dos 

exercícios respiratórios (tosse e respiração profunda), promovendo a 

expansibilidade pulmonar; ensinar ao paciente como imobilizar a incisão durante a 

tosse; estimular a deambulação precoce; mostrar ao paciente a importância de 

seu posicionamento no leito com a cabeceira elevada de 45 a 75 graus. Pós-

operatório tardio- Orientar o paciente a monitorar sinais de desconforto 

respiratório, febre e acumulo de secreções.  Nutrição dependente: Controlar e 

anotar o volume de NE administrado em 24 horas; Manter paciente em decúbito 

elevado 30 a 45° graus sempre que estiver recebendo dieta; Lavar sonda com 30 

ml com água filtrada antes e após administração dieta e medicamentos verificar e 

anotar diurese (volume e aspecto) final do plantão; verificar e anotar eliminações 

na folha de controle e consistência. Dependente para o auto cuidado: realizar 

banho no leito pelo período da manhã; auxiliar paciente em higiene oral e todas 

outras necessidades; estimular o paciente a participar das atividades de 

autocuidado; avaliar o engajamento do paciente e a participação da família nas 

atividades de autocuidado. Mobilidade física prejudicada: mudar de posição a 

cada duas horas, limitar o tempo em 15 min. 3x ao dia nas primeiras vezes fora 

do leito; aumentar em 15 min. o tempo fora do leito, conforme tolerância; 

encorajar a deambulação em caminhadas curtas. CONCLUSÃO: Os diagnósticos 

que foram encontrados evidenciaram a necessidade de atenção e cuidados com o 

paciente pós-operatório de cirurgia bariátrica. A SAE deve se tornar uma prática 

cotidiana no processo de cuidar destes pacientes, pelo cenário epidemiológico da 

obesidade. Os dados encontrados neste estudo de caso contribuem para o 

cuidado e o planejamento do plano de assistência de garantir um atendimento 

individualizado da real necessidade do paciente. 
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Descritores: Obesidade; cirurgia bariátrica; cuidados de enfermagem. 
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DUCAÇÃO EM SAÚDE PARA ADOLESCENTES: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

Valéria Gonçalves Rocha1; Emanuelly Lessa de Camargo1; 

Rosani de Limas1; Suzane Braun de Azevedo1; Marly Marton2; 

Giovanna Batista Leite Veloso3. 

INTRODUÇÃO: Baseado no Programa Saúde da Família foi criado em 2008 o 

Programa Saúde na Escola (PSE), com o objetivo de integrar a saúde com a 

educação, para melhorar a qualidade de vida dos Brasileiros. Este é resultado de 

uma parceria entre os ministérios da Saúde e da Educação que tem o objetivo de 

reforçar a prevenção de saúde dos alunos brasileiros e construir uma cultura de 

paz nas escolas (BRASIL, 2009). O programa está estruturado em quatro blocos. 

O primeiro consiste na avaliação das condições de saúde envolvendo estado 

nutricional, incidência precoce de hipertensão e diabetes, saúde bucal (controle 

de cárie), acuidade visual e auditiva, e ainda avaliação psicológica do estudante. 

O segundo trata da promoção da saúde e da prevenção, que trabalha as 

dimensões da construção de uma cultura de paz e combate às diferenças 

expressões de violência, consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Também 

neste bloco há uma abordagem a educação sexual e reprodutiva, além de 

estímulo a atividade física e prática corporais. O último bloco prevê o 

monitoramento e a avaliação da saúde dos estudantes por intermédio de duas 

pesquisas (BRASIL, 2009). Para Turrioni et. al. (2012) é importante à atuação em 

saúde junto aos adolescentes, pois esta faixa etária tem às suas características 

singulares: rebeldia, busca de identidade, instabilidade e desinteresse que se 

tornam grandes barreiras para se conseguir efetividade das ações em saúde. 

Para Meira (2006), o profissional que atua junto a este público, especialmente em 

educação em saúde, deve estar engajado com a construção de um processo 

educacional no qual haja a socialização do saber e da construção do pensamento 

crítico, de maneira que seja possível transformar o imediato em mediato, 

apreender a realidade em suas múltiplas determinações e entender a sociedade. 

Uma dos assuntos que necessitam ser abordados é o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) visando contribuir para o conhecimento de seus direitos e 

deveres. O ECA foi publicado em de 1990, considerado como um marco nos 
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direitos da criança e do adolescente (BRASIL, 1990). Hoje o ECA é considerado 

uma das leis mais avançadas que discorrem sobre a garantia dos direitos da 

criança e adolescente e uma lei referência no mundo e, especialmente, na 

América Latina. OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem 

durante a realização de atividades de educação em saúde junto a adolescentes 

de uma escola de ensino fundamental de Curitiba-Pr. METODOLOGIA:             

Trabalho do tipo relato de experiência realizado por alunas do quarto período do 

curso de Enfermagem durante as práticas em campo clínico da disciplina de 

saúde da criança e do adolescente em uma unidade básica de saúde (UBS) de 

Curitiba. Durante o período de estágio surgiram indagações sobre a importância 

da atuação da equipe de saúde junto às escolas, atendendo os princípios do PSE. 

Foi então solicitada à equipe de alunas a elaboração de atividade de educação 

em saúde junto aos adolescentes de uma escola do território de abrangência da 

UBS.  Para tanto foi elaborado uma peça de teatro baseada no PSE, na qual as 

acadêmicas interagiram com os alunos da quinta série do ensino fundamental, 

com faixa etária entre 10 e 13 anos. Os temas abordados foram: as mudanças 

físicas e psíquicas na adolescência, álcool e drogas, sexualidade e doenças 

sexualmente transmissíveis. A atividade aconteceu no mês de setembro de 2012 

e fez parte do processo avaliativo da disciplina. A peça aconteceu em dois 

momentos, atendendo a demanda de duas turmas, com 57 alunos. Para sua 

realização, quatro acadêmicas desempenharam diversos papéis artísticos e de 

apoio para ajudarem nos questionamentos dos alunos da escola. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: No dia da apresentação os receberam-nos de forma muito boa e 

mostraram-se interessados durante todo o tempo. O assunto principal foi ECA – 

Estatuto da criança e do adolescente, abordando os temas: o significado da ECA 

e sua importância, as mudanças físicas e psíquicas na adolescência, álcool e 

drogas, sexualidade e doenças sexualmente transmissíveis. Na apresentação do 

teatro houve uma interação dos alunos, na qual perguntamos se alguém já havia 

ouvido falar em ECA e qual sua função. Abordamos ainda a importância do 

conhecimento sobre o desenvolvimento do adolescente, menstruação, fumo, 

álcool, drogas, Doenças sexualmente transmissíveis, higiene em geral, vacinas, 

sexualidade, gravidez na adolescência, alimentação saudável e projeto de vida. 

Levamos além do nosso conhecimento, a Caderneta de Saúde do Adolescente 
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que explica cada fase da adolescência e todos os temas abordados. Sabe-se que 

atualmente, estes jovens e adolescentes estão expostos a diversos riscos em 

nossa sociedade, como a violência, utilização de drogas lícitas e ilícitas, doenças 

sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência. Portanto, entendemos 

este tipo de atividade como de grande importância no seu processo de 

crescimento pessoal. De acordo com Pinafo, Nunes e Gonçalez (2012), na prática 

educativa, as ações de promoção da saúde procuram intervir nas condições de 

vida das pessoas, para que estas sejam dignas e adequadas, auxiliando no 

processo de tomada de decisão em direção à qualidade de vida e à saúde. O 

professor da turma, que acompanhou todo o processo destacou para os alunos a 

importância da iniciativa da peça teatral, pois é indispensável eles ouvirem e 

saberem da realidade que os rodeia, já que muitos convivem com isso. Em todo o 

momento os adolescentes interagiram com as acadêmicas, questionando os fatos 

apresentados, apresentando seus pontos de vista e experiências já vivenciadas, o 

que favoreceu o desenvolvimento da atividade. CONCLUSÃO: A atividade 

possibilitou ao grupo o entendimento da importância de ações em saúde pautadas 

no processo educativo, principalmente quando voltadas ao grupo de 

adolescentes, que demonstram maior interesse por conteúdos apresentados de 

forma dinâmica e que vão de encontro com suas indagações e interesses. Os 

assuntos abordados foram bastante discutidos pelos adolescentes, o que 

caracteriza sua implicação durante suas vidas, já que esta faixa etária está 

exposta aos mais diversos riscos no meio em que vivem. Porém, entendemos que 

a maior compreensão sobre reais resultados dessa peça teatral virá em longo 

prazo, pois quando realizamos um projeto como se pensa no futuro destes 

adolescentes e na construção de um processo de crescimento pessoal saudável. 

 

DESCRITORES: Saúde do adolescente; educação em saúde; saúde escolar. 
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Enfermagem da Universidade Positivo.  
 

REFERÊNCIAS 

mailto:valeriadocinhoctba@hotmail.com


131 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Saúde na escola. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 

 

BRASIL. Lei n. 8069, de 13 de julho. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Brasília, 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm> Acesso em: 17 out. 2012 

 

PINAFO, E.; NUNES, E.F.P.A.; GONZALEZ, A.D. A educação em saúde na 

relação usuário-trabalhador no cotidiano de equipes de saúde da família. Ciênc. 

saúde coletiva,  Rio de Janeiro,  v. 17,  n. 7, Julho  2012.  Disponível em: 

<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232012000700021&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  18  out.  2012. 

 

TURRIONI, A.P.S., et al. Avaliação das ações de educação na saúde bucal de 

adolescentes dentro da Estratégia de Saúde da Família. Ciênc. saúde coletiva, 

Rio de Janeiro, v. 17, n. 7, Julho 2012. Disponível em: 

<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232012000700023&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 17 Out. 2012.  

http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232012000700023. 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232012000700023


132 

CUIDADO DE ENFERMAGEM AO IDOSO EM CONDIÇÃO CRITICA DE SAÚDE 

Vanessa Lima Meira1, Vanessa C. M. Rosa1, MaressaTalamini da 

Silva1, Phâmela S. Ramos1, Maria Elisa B. do Nascimento2 

 

Introdução: A grande proporção de idosos, com mais de 65 anos, vem crescendo 

e doenças relacionadas a esta faixa etária passaram a ter grande interesse 

médico social imprimindo novas demandas aos serviços de saúde. As infecções 

urinárias consistem em problemas comuns nesta população, acomete mais as 

mulheres e na maioria das vezes são assintomáticas. (DELLACORTE, 

SCHNEIDER, BENJAMIN, 2007). As infecções do trato urinário (ITU) são 

causadas por microorganismos patogênicos no trato urinário, classificadas 

geralmente em superior e inferior e como não complicadas e complicadas 

dependendo das condições relacionadas com o paciente. (BARE et al, 

2011).Sintomas clássicos de urgência miccional, disúria, hesitação e incontinência 

muitas vezes são secundários a outras causas que não a infecção urinária, além 

disso, os sintomas de Infecção do trato urinário (ITU) alta são atípicos, sugerindo 

outros processos. (SOBEL e KAYE, 2005). De acordo com Oliveira e Silva (2010), 

a infecção urinária é responsável por 35% a 45 % de todas as infecções 

adquiridas no hospital e ainda entre os pacientes hospitalizados 10% são 

expostos ao cateterismo vesical de demora, este último representa cerca de 80% 

das ITU. Outro ponto observado, é que os idosos representam uma parcela 

significativa das internações na terapia intensiva e ainda são um publico dotado 

de peculiaridades não apenas aos aspectos epidemiológicos, mas também 

quanto a sua microbiologia, patogênese, quadro clinico e até mesmo quanto a 

alguns procedimentos realizados na terapêutica. No cuidado intensivo, o foco é a 

segurança dos pacientes clinicamente instáveis, através da monitorização e 

avaliação continua da enfermagem, possibilitando um fortalecimento da relação 

enfermeiro/paciente. Neste espaço de cuidado o enfermeiro deve estar atento a 

uma gama variada de dados incluindo dados vitais, equilíbrio hídrico, necessidade 

de uso de drogas vasopressoras, administração precisa de medicamentos, coleta 

adequada de exames laboratoriais, avaliação acurada do nível de consciência 

entre outros. Esse panorama aponta a necessidade de busca constante de 

manutenção de uma postura reflexiva, por parte dos profissionais e, sobretudo um 
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olhar voltado para prática humanizada. Em meio a um ambiente mecanizado, 

atenção ao idoso, em situação de cuidado complexo, com rebaixamento do nível 

de consciência é o campo de interesse desse estudo que tem como questão 

norteadora: como sistematizar o cuidado de enfermagem ao idoso com ITU 

internado na terapia intensiva? Objetivo: Elencar os diagnósticos e Intervenções 

de enfermagem baseados na Classificação Internacional para Praticas de 

Enfermagem (CIPE, Versão 1, 2007) para o idoso com ITU e rebaixamento do 

nível de consciência. Metodologia: Estudo de caso, realizado na Unidade de 

Terapia Intensiva adulto, em hospital escola da rede privada, na cidade de 

Curitiba-PR, envolvendo paciente idoso, 76 anos, internado com diagnóstico de 

ITU e rebaixamento do nível de consciência. Para a coleta de dados foram 

compilados dados do prontuário clinico fisco e informatizado associado a 

aplicação de instrumento padronizado composto pelo: histórico, exame físico e 

evolução de enfermagem, no período de outubro de 2012. A elaboração dos 

diagnósticos e intervenções de enfermagem foi guiada pela  taxonomia da 

Classificação Internacional para Práticas de Enfermagem (CIPE, 2007), versão 

1.0, modelo sete eixos. A elaboração dos diagnósticos utilizou os eixos (Foco) e 

(julgamento). Para construção das intervenções os eixos (Ação), (foco), (tempo), 

(cliente) e (meio), a partir dos problemas identificados na evolução de 

enfermagem. Resultados: Mulher, viúva, natural de Curitiba Encaminhada para 

internação devido a tosse, dispneia, queda do estado geral: desidratada, 

rebaixamento do nível de consciência, quadro infeccioso – Infecção do Trato 

Urinário (ITU), demência, descorada, emagrecida, apresentando bolhas em MMII,  

pouco comunicativa, porém consciente. Com histórico de HAS severa. Familiares 

não souberam informar comorbidades. Exame físico: Acuidade visual diminuída, 

motricidade e sensibilidade alterada, higiene insatisfatória; boca: lábios 

descorados, língua íntegra, anormalidade do tônus, não há mobilidade, mucosa 

oral com presença sialorréia, não corada. Tórax simétrico, forma chato, mamilos 

simétricos, presença de cateter duplo lúmen em subclávia direita, murmúrios 

vesiculares presentes, expansibilidade pulmonar preservada, respiração rítmica, 

presença de tosse aparentemente seca. Apresenta expectoração, prescrito 

aspiração se necessário. Dispneia, porém está com auxílio de névoa. Sistema 

cardiovascular bulhas normofonéticas e normorrítmicas. Eletrólitos: K: Potássio 
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(K) 2,40 Mmol/l ; Magnésio (Mg) 1,66 mg/dl ; Cálcio iônico 4,33 mg/dl , Sódio (Na) 

152,0 Mmol/l  Uréia 59,0 mg/dl ; Hemoglobina 9,40 g/dl , Hematócrito 32,1 e 

Neutrófilos 83%. Com base nestes resultados foram elencados os seguintes 

diagnósticos e respectivas prescrições: DE: Nível de consciência (foco) alterado 

(julgamento) relacionado a infecção do trato urinário e quadro não responsivo, 

evidenciada pelos reflexos diminuídos, com tônus da língua diminuído e sialorréia; 

Intervenção de Enfermagem: Estabelecer (ação) uma via respiratória (foco) 

adequada (julgamento) e garantir (ação)a ventilação(foco); elevar(ação) a 

cabeceira do leito em 30º(meio); manter(ação) o paciente (cliente)em decúbito 

lateral (foco); DE: Sistema respiratório(foco) alterado (julgamento), evidenciado 

por tosse, dispnéia, sialorréia, e uso de névoa úmida; Intervenção de 

Enfermagem: acompanhar(ação) os valores de gasometria arterial e SaO2(meio); 

administrar (ação) oxigênio (meio) numa concentração para manter a PaO2 em 

um nível aceitável(julgamento), manter(ação)o paciente(cliente) em posição semi-

Fowler (meio)para obter uma maior expansão pulmonar(foco);DE: Padrão 

nutricional (foco) alterado (julgamento) evidenciado pelo uso de gastrostomia e 

NPT em bomba infusora; Intervenção de Enfermagem:  monitorar (ação) a ingesta 

e o débito (foco) em cada turno(tempo); observar(ação) se há uma ingesta 

calórica adequada(foco), DE: Padrão de eliminação intestinal(foco) 

irregular(julgamento) evidenciado pelo abdome globoso e ausência de 

evacuações; Intervenção de enfermagem: avaliar(ação)a presença de ruídos 

hidroaéreos(foco) para observar o retorno da função intestinal;  avaliar (ação) 

distensão abdominal(foco); administrar (ação)fórmulas com teor adequado de 

fibras e líquidos (meio); DE: Padrão de eliminação urinária(foco) 

alterada(julgamento) evidenciado pelo uso de SVD, Intervenção de Enfermagem: 

observar(ação) a coloração da urina(foco);  Observar(ação) integridade do meato 

urinário (foco); Trocar (ação) fixação da sonda(meio), DE: Integridade da 

pele(foco) alterada(julgamento)evidenciado pelo uso de gastrostomia, cateter 

duplo lúmen, SVD, úlcera por pressão, exsudato e pele fina, Intervenção de 

enfermagem: realizar (ação) mudança de decúbito (foco), observar(ação) se há 

sinais flogisticos(foco), verificar(ação) a permeabilidade do cateter (foco); 

observar(ação) integridade da pele(foco), DE: Risco (julgamento) para distúrbios 

hidroeletrolítico (foco) evidenciado pelos níveis séricos de Magnésio, Cálcio, 
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Sódio, Potássio, edema em MMII e MMSS, e uso de infusão de eletrólitos, 

Intervenção de Enfermagem: avaliar (ação)o turgor tecidual e as mucosas(foco),  

acompanhar(ação) o balanço hídrico(meio), analisar (ação) os exames 

laboratoriais(meio); DE: Risco (julgamento) para anemia(foco) evidenciado pelos 

níveis séricos de hemoglobina e hematócrito, Intervenção de Enfermagem: 

observar (ação)se há sinais de sangramento(foco), avaliar(ação) as 

conjuntivas(foco), vigiar(ação) e registrar (ação) se apresenta sinais de cansaço 

na movimentação(foco); DE: Sistema imunológico (foco) alterado(julgamento) 

evidenciado pela presença de neutrofilia em exames de hemograma, Intervenção 

de Enfermagem: realizar(ação) curativos do cateter(meio) , atentar(ação) para 

sinais flogísticos (foco), avaliar(ação) hemograma(meio).Considerações Finais: 

O conhecimento dos diagnósticos e intervenções é fundamental para otimizar o 

processo de trabalho e de cuidado em unidades críticas, possibilitando, ao 

enfermeiro, melhor planejar ações de cuidado em saúde. 

 

Descritores: Enfermagem; Unidade de terapia intensiva; Cuidados críticos. 
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