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Trabalhos de apresentação oral 

 

TRANSTORNO DE PÂNICO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA 

LITERATURA 

Marcela de Moraes Lima Kostetzer1; Jéssica Tereza Meardi2; Dafne Salas3; 

Adriane Cristina de Oliveira4, Samara Scherdovoski5, Adriano Yoshio Shimbo6 

 

INTRODUÇÃO A modernidade trouxe consigo diversas mudanças sociais, 

culturais, econômicas e políticas para a sociedade. Uma das alterações mais 

comuns decorrentes desse processo é a ansiedade, definida "como um 

sentimento caracterizado por desconforto ou tensão derivado da antecipação de 

perigo, de algo desconhecido ou estranho" (CASTILLO et al apud GONÇALVEZ; 

HELDT, 2009, p. 534). A ansiedade pode levar o corpo a dar respostas físicas a 

este estímulo, como taquicardia, sudorese e aumento da frequência cardíaca e 

respiratória. Existe hoje uma variedade de doenças classificadas como 

transtornos de ansiedade as quais devem ser conhecidas por todos os 

profissionais da saúde, principalmente os enfermeiros, que acabam por estar mais 

próximos e/ou têm o primeiro contato, tendo em vista que a presença de tais 

pacientes em qualquer nível de atenção a saúde tem se tornado bastante comum. 

Dentre a extensa lista de transtornos mentais, encontra-se o Transtorno de 

Pânico. A característica essencial desse transtorno é a presença de Ataques de 

Pânico recorrentes e inesperados, acompanhados por pelo menos um mês de 

preocupação persistente sobre ter outro Ataque de Pânico, preocupação sobre as 

possíveis implicações ou consequências desses Ataques, ou uma alteração 

comportamental significativa relacionada aos ataques (DSM-IV, 2002). Segundo a 

OMS apud Costa e Queiroz (2011) nos ataques de pânico alguns sintomas físicos 
 
1 Convidada e ex-aluna de enfermagem da Universidade Positivo, contato: lima_marcela84@yahoo.com.br 
2 Acadêmica do 2º ano de enfermagem da Universidade Positivo, contato: jehssikinha_2006@hotmail.com  
3 Acadêmica do 2º ano de enfermagem da Universidade Positivo, contato: Dafne_abby@hotmail.com 
4 Acadêmica do 2º ano de enfermagem da Universidade Positivo, contato: adrii_c.o@hotmail.com Telefone: 
(43) 96141032 
5 Acadêmica do 2º ano de enfermagem da Universidade Positivo, contato: 
samarascherdovoski@hotmail.com  
6 Enfermeiro graduado pela Pontifícia Universitária Católica do Paraná; Mestre em Enfermagem – UFPR; 
Especialista em Enfermagem Terapia Intensiva – PUCPR; Enfermeiro do SAMU – SJP; Coordenador do Curso 
de Especialização Enfermagem em Terapia Intensiva/ Urgência e Emergência – UP, e-mail: 
adriano.shimbo@hotmail.com  

mailto:lima_marcela84@yahoo.com.br
mailto:jehssikinha_2006@hotmail.com
mailto:Dafne_abby@hotmail.com
mailto:adrii_c.o@hotmail.com
mailto:samarascherdovoski@hotmail.com
mailto:adriano.shimbo@hotmail.com
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se fazem presente levando o paciente a ter uma interpretação errônea dos 

sintomas acarretando uma preocupação excessiva quanto ao medo da morte ou 

de perder o controle da situação. Tal situação leva os pacientes a irem 

excessivamente à procura de ajuda médica, esperando obter uma causa orgânica 

para seus sintomas. Por esta razão, o transtorno de pânico torna-se também um 

problema de saúde pública. Devido à grande quantidade de sintomas físicos no 

transtorno de pânico, é necessário ter conhecimento adequado para que se possa 

realizar um diagnóstico precoce. Portanto, o OBJETIVO do projeto é realizar uma 

revisão integrativa sobre o transtorno de pânico. METODOLOGIA Trata-se de 

uma revisão integrativa para compreensão da abordagem e tratamento do 

paciente com transtorno de pânico. Para compor a pesquisa, os artigos 

pesquisados deveriam atender aos critérios de inclusão sendo eles: artigos das 

bases de dados SciELO e Lilacs com estudos publicados nos últimos 5 anos e em 

língua portuguesa; apresentando os seguintes descritores: transtorno de pânico, 

distúrbios de pânicos, ataques de pânico, síndrome do pânico, transtorno de 

ansiedade. A COLETA DE DADOS foi realizada nos meses de junho a agosto de 

2013. Dos dezessete artigos encontrados, foram utilizados apenas sete, devido a 

maior proximidade e relevância ao objetivo do trabalho. Utilizou-se o sistema de 

categorização temática para a análise dos dados. Dos sete trabalhos levantados, 

chegou-se a duas categorias: 1) métodos diagnósticos e 2) principais tipos de 

tratamentos. RESULTADOS 1) Métodos diagnósticos: Através da leitura dos 

artigos foi possível observar que os indivíduos acometidos podem passar até uma 

década procurando uma causa orgânica para seus sintomas. De acordo com 

Salum, Blaya e Manfro (2009, p.87)"[...] o TP foi o transtorno mais estudado nos 

últimos 25 anos; no entanto, ainda existem lacunas importantes em termos de 

diagnóstico [...]”. O diagnóstico do TP é essencialmente clínico e segue os 

critérios apresentados pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais IV (DSM-IV), os quais são semelhantes aos critérios da Classificação 

Internacional das Doenças (CID-10). No entanto, devido à associação do TP com 

outras doenças, é importante o diagnóstico diferencial, eliminando condições 

clínicas como, por exemplo, hipertireoidismo; o uso ou abstinência de substâncias 

como o álcool; outros transtornos de ansiedade e psiquiátricos; 2) principais tipos 

de tratamentos: Para tratamento do TP, existem os métodos/modelos cognitivo, 
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comportamental e cognitivo-comportamental, cada qual com sua característica 

específica e “direcionamento”, enfoque, também importância e eficácia. O modelo 

cognitivo para o TP tem base na experiência demonstrando que quaisquer 

“pensamentos catastróficos sobre sensações corporais são capazes de provocar 

ataques de pânico” (CARVALHO et al, 2008, p.67). A terapia cognitivo-

comportamental, conhecida como TCC, trata-se de um tratamento breve, 

podendo durar entre 10 e 20 sessões estruturadas, onde as estratégias utilizadas 

vão de acordo com o avanço do tratamento, comportamento do paciente, 

atingindo objetivos claros e específicos; podendo ser realizada em grupos ou 

individualmente (MANFRO et al, 2008). A TCC é um tratamento considerado 

melhor que o farmacológico segundo alguns estudos (KING; VALENÇA; NARDI, 

2008) Uma boa opção, que mesmo a curto e longo prazo, tanto em sintomas 

nucleares, ou seja, os que definem o transtorno, quanto em sintomas residuais – 

onde há uma melhora parcial do paciente, existindo ainda parte dos sintomas, 

previne recaídas ou aumenta o intervalo entre um e outro ataque (MANFRO et al, 

2008). É recomendável utilizar de alguns métodos da TCC como parte do 

tratamento medicamentoso do TP (MANFRO et al, 2008). De acordo com King, 

Valença, Nardi (2008) os pacientes que foram submetidos apenas à medicação 

(imipramina) sem a TCC não possibilitou a reestruturação do cognitivo em relação 

às sensações físicas ocorridas nas situações que desencadeavam os sintomas, 

ao contrário dos sujeitos que utilizaram a medicação em combinação com a TCC, 

relatando também estarem seguros com a realização dos exercícios propostos no 

laboratório. Já “no final de dezesseis sessões de TCC (...) os três doentes do 

estudo relataram sentirem -se seguros e capazes de retornar as suas atividades 

quotidianas” (KING; VALENÇA; NARDI, 2008, p.304). Em seu estudo, Cosci 

(2012, p.S28) confirma a eficácia da TCC por evidenciá-la “[...] como uma 

estratégia subsequente para os pacientes que não respondem adequadamente 

ao tratamento farmacológico do TP[...]”. Afirmou ainda “[...]a melhora também foi 

mantida, apesar das reduções no uso de medicamentos em geral, indicando que 

a TCC pode ser usada como uma estratégia para descontinuar o medicamento, 

com manutenção dos ganhos do tratamento a longo prazo [...]” (COSCI, 2012, 

p.S28). Sendo assim, a TCC busca melhorar a qualidade de vida do paciente e 

por lidar com o que antes era evitado, acaba por haver um ganho nas atividades 
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cotidianas deste indivíduo (MANFRO et al, 2008). O uso de tecnologias tem sido 

pesquisas para tratar TP. Uma delas tem despertado grande curiosidade por 

mostrar ampla eficácia no tratamento: a realidade virtual (RV). O paciente é 

exposto a estímulos temidos por ele mesmo, através da construção de uma lista 

de ambientes que o deixe em situações ansiogênicas, desenvolvendo uma maior 

segurança influenciando na superação de seus medos (CARVALHO; FREIRE; 

NARDI, 2008). A RV está sendo aperfeiçoada, porém, já é indicada para 

potencializar e expandir as técnicas psicoterápicas já usadas. Os resultados do 

estudo mostram que alguns pacientes não se adaptaram e sentiram alguns 

efeitos adversos, porém a maior parte dos envolvidos dizem preferir as 

exposições virtuais à exposições ao vivo, transmitindo uma maior segurança para 

prosseguir com o tratamento e enfrentar suas ansiedades. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS Percebe-se que procurar entender e diferenciar os sintomas de TP e das 

demais doenças e buscar tratamentos diferenciados para tratar a mesma tem sido 

o foco para melhorar a qualidade de vida desses pacientes que passam por 

sintomas simples até sensações de morte eminente. A enfermagem pode 

contribuir para essa qualidade quando souber todas e melhores possibilidades de 

auxiliar e transformar a vida dessas pessoas. 

 

DESCRITORES: Transtorno de pânico; Ataque de pânico. 
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TERMINOLOGIA DE ENFERMAGEM PARA O CUIDADO NA 

CÓLICA RENAL 

Dafne Salas1; Jéssica T. Meardi2; Marcela de Moraes Lima Kostetzer3 

Maria Elisa Brum do Nascimento4 

 

INTRODUÇÃO A dor é um sintoma enfrentado por muitos pacientes, em diversas 

condições patológicas e deve ser encarado como um problema pela equipe de 

saúde. Ela pode ser aguda com início súbito ou lento de qualquer intensidade ou 

crônica início súbito com intensidade branda a grave, constante ou redicivante 

sem término esperado (DOENGES; MOORHOUSE; MURR, 2010). A dor da 

cólica renal se apresenta de forma aguda e intensa e, frequentemente, leva o 

indivíduo em busca de atendimento emergencial.  Os sistemas renal e urinário 

exercem função essencial na manutenção da vida, sendo responsáveis por 

“manter o estado de homeostasia do organismo regulando minuciosamente os 

líquidos e eletrólitos, removendo os resíduos e fornecendo hormônios” entre 

outras (SMELTZER et. al., 2009, p.1260). Quando o trato urinário apresenta 

obstrução do fluxo urinário, inflamação e/ou edemaciação dos tecidos, o indivíduo 

pode sofrer com cólica renal. Ela apresenta-se como uma dor difusa lombar em 

cólica com irradiação para flanco e abdômen (SMELTZER et. al., 2009). Hortense, 

Zambrano e Sousa (2008) concluíram que a dor por cólica renal junto com a dor 

no câncer, a dor por infarto do miocárdio, a dor por queimadura e a dor no parto 

são os tipos de dor de maior intensidade, independente do método de medição 

utilizado. A incidência de cálculo renal tem aumentado nos países em 

desenvolvimento em decorrência de mudanças sociais e consequente mudanças 

de hábitos alimentares, além do fator climático como temperatura quente em 

algumas áreas geográficas (GATTI et. al., 2013). No que diz respeito às diretrizes 

 
1 Acadêmica do 2ºano de enfermagem da Universidade Positivo, contato: dafne_abby@hotmail.com 
Telefone: (41) 91961314 
2 Acadêmica do 2ºano de enfermagem da Universidade Positivo, contato: jehssikinha_2006@hotmail.com  
3 Convidada e ex-aluna de enfermagem da Universidade Positivo, contato: lima_marcela84@yahoo.com.br 
4 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). contato: 
elismek@hotmail.com 

mailto:dafne_abby@hotmail.com
mailto:jehssikinha_2006@hotmail.com
mailto:lima_marcela84@yahoo.com.br
mailto:elismek@hotmail.com
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da dor a Sociedade Americana de Dor incluiu esta como quinto sinal vital pois “se 

a dor for avaliada com o mesmo zelo como os outros sinais vitais são, teria uma 

chance muito maior de serem tratados adequadamente” (MULARSKI; WHITE-

CHU; GANZINI, 2006). O manuseio adequado da dor propicia além do alívio dos 

sintomas, a diminuição do tempo de internação do paciente no setor de 

emergência, a diminuição dos custos com o tratamento e, consequentemente, 

aumento da satisfação do paciente com a assistência. Com essa consideração de 

sinal vital, é imprescindível a realização da avaliação dolorosa pelos profissionais 

da saúde, em especial, pelos enfermeiros através da utilização de escalas de dor. 

No ambiente hospitalar são de extrema importância, pois além de produzir 

parâmetros de medida, auxilia no controle adequada da dor vivenciada e/ou 

percebida pelos pacientes (HORTENSE; ZAMBRANO; SOUSA, 2008). A 

complexidade de cuidados necessários aos pacientes com cólica renal, em 

especial aqueles que vivenciam a dor de forma prolongada e aguda, requer a 

utilização de um método científico, destacando-se o processo de enfermagem, o 

qual apresenta cinco etapas sequenciais e inter-relacionadas: levantamento de 

dados, diagnósticos de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação 

(OLIVEIRA et. al., 2012). Para tanto é exigido dos profissionais de enfermagem, o 

conhecimento e constate aprimoramento que os capacite a desenvolver essas 

atividades.  A partir deste contexto o OBJETIVO foi elaborar os diagnósticos e 

intervenções de enfermagem a paciente com cólica nefrética em ambiente 

hospitalar, norteado pela taxonomia II da NANDA. METODOLOGIA: Estudo 

descritivo, tipo relato de caso, realizada durante a prática de campo da disciplina 

Processo de Cuidar em Saúde do Adulto Idoso, em hospital-escola da rede 

privada de Curitiba (PR). A população de estudo foi composta por uma mulher, 23 

anos, internada por cólica nefrética. Os dados foram coletados no período de 

junho de 2013, 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; padrão 

de nutrição, padrão eliminatório, grau de dependência, cognitivo, de 

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

tabaco, álcool e medicamentos e dados secundários do prontuário clínico da 

paciente. A análise de dados foi obtida com a identificação das características 
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definidores e fatores relacionados para estabelecimento dos diagnósticos de 

enfermagem com base na Taxonomia II da NANDA (NANDA,2009). Por se tratar 

de trabalho acadêmico com coleta em fontes secundárias o mesmo não foi 

submetido à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa. RESULTADOS: Mulher, 

23 anos, solteira, evangélica, estudante de direito, natural de Curitiba-PR, mora 

no bairro Capão Raso com a família. Paciente nega tabagismo e outras 

comorbidades, bebe socialmente, pratica atividades físicas cinco vezes por 

semana. Relata dor no lado esquerdo do abdome há três semanas, necessidade 

de fazer força para urinar, dificuldades para dormir quando está com dor porém 

diz que a medicação à auxilia, relata falta de apetite e que vomita “quase sempre” 

após se alimentar. Relata ter tido várias infecções urinárias de repetição e 

realizado 15 cirurgias para retirada de pedras no rim. Paciente alérgica aos 

medicamentos Plasil e Plamet. Paciente relatou não ter tido eliminações 

intestinais apesar de medicada para este fim. Sua queixa principal foi dor no lado 

esquerdo do abdome e falta de apetite. Realizado a verificação dos sinais vitais T: 

35,6°C; FR: 18irpm; PA: 110/90mmHg; FC: 69 bpm; IMC: 22,9Kg/m². Foram 

elencados os seguintes DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM: Risco de infecção 

relacionado a procedimento invasivo evidenciado por AVP em MSD ( domínios: 

segurança e proteção) ; padrão renal comprometido relacionado com esforço 

miccional relatado pela paciente (domínio: eliminação e troca); dor aguda 

relacionado a relato da paciente evidenciado pela administração de analgésico 

(domínio conforto);  Risco de desequilíbrio de volume de líquidos relacionado a 

diminuição da ingestão (domínio: nutrição), padrão de sono prejudicado ( domínio 

atividade repouso),mobilidade física prejudicada (domínio atividade repouso), 

conhecimento deficiente relacionado a patologia (domínio: percepção, cognição) 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM: trocar curativo de AVP 1x ao dia; verificar 

SSVV (T, PA, P) de 6/6h; registrar características da urina; realizar avaliação da 

dor (localização, características, início/duração, frequência, tipo, gravidade) com 

escala numérica de dor de 6/6h; estimular ingesta hídrica sempre; estimular 

ingestão de alimentos da dieta oferecida; aplicar medidas de conforto como 

aplicação de compressas normas ou realização de massagens nas costas; avaliar 

comportamento gerado pela dor; estar atento às alterações da dor; manter 

ambiente calmo e confortável; esclarecer os cuidados e medidas preventivas para 
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evitar formação de cálculos renais; controlar e registrar características da urina. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo possibilitou a elaboração de um corpo 

organizado de terminologia de enfermagem e trouxe evidencias para assistir e 

cuidar do paciente com cólica nefrética no ambiente hospitalar. A relevância deste 

estudo para a prática de enfermagem deve-se a oportunidade de subsidiar o 

planejamento de cuidados com qualidade conferindo maior segurança e 

tranquilidade ao paciente. 

 

DESCRITORES: Dor aguda, Terminologia, Cólica renal. 
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DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM IDOSOS DE 

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA EM CURITIBA, 

PARANÁ 

Amanda Oliveira1, Carolyne Rodrigues2, Diandra Miziara3, Milena Costa4, Renata 

Ferreira5, Tatiane Herreira Trigueiro6 

 

INTRODUÇÃO  

 O envelhecimento é visto atualmente como um processo que desencadeia 

diversas alterações no corpo humano e que, de certa forma, resultam em 

alterações biológicas, psico sociais advindas da diminuição das funções 

cognitivas, sensoriais e motoras (BRASIL, 2007).  

 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

atualmente no Brasil existem aproximadamente 20 milhões de pessoas com idade 

igual ou superior a 60 anos, o que equivale a pelo menos 10% da população 

brasileira, alcançando em 2025 aproximadamente 35 milhões. Assim o país 

ocupará o sexto lugar quanto ao contingente de idosos (BRASIL, 2010). 

 Não obstante, o processo de envelhecimento deve ser visto como um 

fenômeno natural, progressivo e não como sinônimo de doença. O Idoso 

senescente é visto como aquele que não apresenta limitações, entretanto, àquele 

qual perpassa o envelhecer carregando consigo doenças que lhe causem 

limitações físicas e mentais é denominado como senil (CURITIBA, 2012). 

 As instituições de longa permanência (ILP) são estabelecimentos para 

atendimento integral institucional, cujo público alvo são pessoas de 60 anos e 

mais, dependentes ou independentes, que não dispõem de condições para 

permanecer com a família ou em seu domicílio. Essas instituições, conhecidas por 

denominações diversas – abrigo, asilo, lar, casa de repouso, clínica geriátrica e 

ancianato devem proporcionar serviços na área social, médica, de psicologia, de 
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3 Graduanda de Enfermagem da Universidade Positivo. Contato: diandra_f@hotmail.com  
4 Graduanda de Enfermagem da Universidade Positivo. Contato: milena_lcosta@hotmail.com  
5 Graduanda de Enfermagem da Universidade Positivo. Contato: renatafds30@gmail.com  
6
 Enfermeira, Mestre em Enfermagem, Doutoranda em Ciências da Saúde da Universidade de São Paulo, 

Professora da Universidade Positivo. Contato: tatiherreira@gmail.com  
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enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, odontologia, e em outras áreas, 

conforme necessidades desse segmento etário (SBGG, 2003) 

 As ILPIs são regidas por legislação específica, mas também pelo Estatuto 

do Idoso, que determina a essas Instituições o atendimento a “idosos que não 

possuam condições que garantam sua própria sobrevivência. A presença do 

enfermeiro em ILPIs é essencial, refletindo diretamente na qualidade de 

assistência nas necessidades básicas do idoso. O Enfermeiro gerontológico 

“oferece cuidado de enfermagem abrangente para pessoas idosas ao combinar o 

Processo de Enfermagem com o conhecimento especializado sobre o 

envelhecimento, por meio do planejamento e sistematização do cuidado 

(OLIVEIRA; et al, 2008). 

 Diante do exposto, emergiu a seguinte inquietação: quais são os 

diagnósticos de enfermagem emergentes de uma consulta de enfermagem 

direcionado à idosos em uma ILPI? A realização deste estudo justifica-se na 

medida em que a realização da Consulta de Enfermagem e a identificação dos 

Diagnósticos de Enfermagem torna-se impreterível para a prática assistencial 

Enfermeiro em ILPI, visto que poderá auxiliar na elaboração e execução de um 

plano de cuidados assistencial direcionado a cada moradora, com o objetivo de 

prevenir agravos, melhorar a qualidade de vida e promover a autonomia e 

independência.   

 Sendo assim, objetivou-se: Identificar os Diagnósticos de Enfermagem 

advindos da Consulta de Enfermagem em moradoras idosas residentes em uma 

Instituição de Longa Permanência (ILPI).  

 

METODOLOGIA 

 O desenvolvimento deste estudo esteve atrelado a disciplina de Saúde do 

Idoso por acadêmicos de Enfermagem, portanto, trata-se de um relato de 

experiência.  

 A amostra estudada foi de 16 idosas, selecionadas aleatoriamente, 

residentes em uma ILPI de Curitiba, Paraná. De dois, dos três lares existentes no 

local, denominados aqui de Lar I e Lar II. A coleta de dados foi realizada mediante 

a realização de Consulta de Enfermagem entre os meses de agosto e setembro 
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de 2013.  E outros dados como Diagnósticos Médicos, foram extraídos das fichas 

de internamento de cada paciente.  

 Após a realização da Consulta de Enfermagem, foram elaborados os 

Diagnósticos de Enfermagem de acordo com o livro Diagnósticos, Intervenções e 

Resultados de Enfermagem, o qual tem como base as seguintes fontes: 

Classificação Internacional para Prática de Enfermagem (CIPE), o inventário 

vocabular resultante do projeto CIPESC e taxonomia II da NANDA Internacional 

(GARCIA; CUBAS, 2012).   

 Os dados foram armazenados em um banco de dados do aplicativo Excel 

Starter 2010 e realizou-se análise descritiva dos dados cujos valores são 

apresentados em tabelas.  

 No que se refere aos aspectos éticos, o presente estudo não passou por 

Comitê de Ética por se tratar de um relato de experiência advindo de uma 

disciplina de “Saúde do Idoso” curso de graduação em Enfermagem da 

Universidade Positivo. Para tanto, o anonimato dos participantes foi garantido 

mantendo o sigilo dos mesmos. Não obstante, o estudo está de acordo com a 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Os Diagnósticos de Enfermagem encontrados totalizam 27. Os mais 

prevalentes foram os relacionados a alterações locomotoras, ou seja, alterações 

de mobilidade física 51,85%; Risco de úlcera por pressão 44,45% e Risco para 

quedas 25,92%.  

 Estudo realizado em Fortaleza, por meio de 29 Consultas de Enfermagem 

em uma ILPI, constatou que os Diagnósticos de Enfermagem de acordo com o 

NANDA mais prevalentes relacionados a atividade, foram relacionados a 

dificuldade de locomoção como Risco de quedas, Intolerância à atividade e 

Mobilidade física prejudicada (FREITAS; PEREIRA; GUEDES, 2010).  

 Quanto a doenças crônicas, os diagnósticos encontrados foram 

hipertensão arterial 33,33% e glicemia instável 14,81%. Este dado vai ao encontro 

das estatísticas apontadas em todo o Brasil, assim como em Curitiba, em que as 

doenças do aparelho circulatório são a principal causa de óbito dos idosos, 

representando 38% dos óbitos em 2008 e 2009 na cidade. Seguido pelas 
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doenças do aparelho respiratório, neoplasias, doenças endócrino-nutricionais 

como o Diabete melito (CURITIBA, 2012).  

 Outros diagnósticos de enfermagem emergente foi Déficit de memória, 

48,15% (Lar I 33,35%, Lar II 14,8), porém outros diagnósticos relacionados ao 

sistema cognitivos foram encontrados, como: Atividade mental alterada 18,53%; 

Confusão 7,40%; depressão 7,40% e comunicação verbal ineficaz 7,40%. 

 Pesquisa realizada com 71 idosos residentes em uma ILPI de Porto Alegre 

constatou que dentre os 69 Diagnósticos de Enfermagem identificados, os mais 

prevalentes foram Percepção sensorial perturbada, representando 21,1% da 

amostra, seguido por Mobilidade física prejudicada 16,9% e Integridade da pele 

prejudicada 16,9% (OLIVEIRA; et al, 2008).  

 Alterações gastrointestinais como eliminação urinaria e intestinal 

prejudicada e uso de fraldas foram encontrados em 29,62% moradoras. Outros 

dois diagnósticos também tiveram grande prevalência, foram: Padrão de sono e 

repouso alterado 29,62%, e Alterações quanto ao autocuidado, capacidade 

inadequada de executar higiene pessoal 25,92%. 

 Seguindo padrão aproximado deste estudo, a pesquisa citado 

anteriormente, realizada em Porto Alegre com 71 idosos residentes em uma ILPI, 

constatou o Diagnóstico Padrão de sono perturbado em 15,5% dos moradores, 

Déficit no autocuidado para banho/higiene e Memória prejudicada, ambos 

representando 14,1% da amostra. Estes foram os quarto, quinto e sexto 

diagnósticos de Enfermagem mais prevalentes neste estudo, respectivamente 

(OLIVEIRA; et al, 2008).  

 Outros diagnósticos foram encontrados como Tosse produtiva, Retenção 

de líquidos e Dor presente, cada um com 11,11%; Nutrição desequilibrada 7,40%; 

Desidratação e Ingesta hídrica alterada com 3,70% cada; Padrão respiratório 

alterado; abuso do fumo, Destreza manual inadequada, Audição comprometida; 

Visão alterada e dentição prejudicada com 3,70% cada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Os Diagnósticos de Enfermagem aqui apresentados, vão ao encontro dos 

estudos publicados até o momento, visto que estes são decorrentes das 

alterações biopsicossociais do processo de envelhecimento e que demandam dos 
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enfermeiros que atuam em ILPIs habilidades específicas direcionadas a esta 

população.  

 Enfermeiro que atua em ILPI necessita de conhecimento e capacitação 

para atuar de forma a proporcionar um atendimento de qualidade com vistas a 

estimular a autonomia e independência dos moradores, de forma diminuir e 

prevenir que os agravos decorrentes do processo de envelhecimento tragam 

limitações aos idosos precocemente e de forma a realizar a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem com qualidade e eficiência.  

 O estudo nos remete a necessidade de expor a importância da inserção do 

Enfermeiro nas ILPIs, visto que seu objeto de trabalho é o cuidado, e de forma a 

chamar a atenção das universidades para a inserção da disciplina em suas 

grades curriculares diante das mudanças demográficas que o país já está 

enfrentando. O que necessitará de mais profissionais de saúde, em particular, o 

Enfermeiro, capacitados para atender essa parcela da população. 

 

DESCRITORES: Enfermagem; Saúde do Idoso; Cuidados de Enfermagem; 

Diagnósticos de Enfermagem. 
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A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E NO 

CUIDADO DO RECÉM-NASCIDO HOSPITALIZADO EM 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA COM INFECÇÃO 

NEONATAL 

Ana Paula Armstrong1; Luciane Favero2 

 

Este projeto de pesquisa teve a pretensão de destacar a importância do cuidado 

da Enfermagem ao neonato com infecção em uma Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal, a fim de observar se a equipe de enfermagem tem a percepção dos 

fatores externos capazes de influenciar a condição de saúde dos recém-nascidos, 

ou seja, ações que contribuem para garantir a prevenção e o tratamento de 

infecções aos bebês hospitalizados. Tendo como OBJETIVOS principais da 

pesquisa observar e descrever os cuidados realizados pela equipe de 

Enfermagem com vistas à prevenção ou cuidados ao RN com infecção neonatal, 

sobrepor as orientações da literatura acerca da temática com as ações descritas e 

realizadas pela equipe de Enfermagem na prevenção ou cuidados ao RN com 

infecção neonatal, realizar educação continuada com a equipe de Enfermagem 

com o intuito de adequar os cuidados e as orientações da literatura com aquelas 

encontradas no local de estudo. Para isso o presente estudo foi submetido e 

aprovado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), segundo a 

Resolução nº 466/2012, sendo aplicado um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, em que foi respeitada a identidade dos participantes e a escolha de 

desistência a qualquer momento da pesquisa, também o esclarecimento de que 

não haverá nenhuma bonificação financeira ao entrevistado. Este estudo é de 

natureza qualitativa, do tipo descritivo exploratório. A COLETA DOS DADOS foi 

realizada por meio de entrevistas audiogravadas com os participantes do estudo e 

foi realizada observação não participante com a utilização de um roteiro norteador 

(check-list). A ANÁLISE DOS DADOS aconteceu mediante análise temática 
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Humano em Enfermagem–NEPECHE, Universidade Federal do Paraná – UFPR – Curitiba (PR), Brasil, 
Professora da Universidade Positivo do curso de graduação Enfermagem, e-mail: 
lucianefavero@yahoo.com.br telefone: 9564-1111. 
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proposta por Minayo. Este projeto tem o estudo de natureza qualitativa, do tipo 

descritivo exploratório, a coleta da pesquisa foi realizada por meio de entrevistas 

audiogravada com os participantes do estudo e foi realizada observação não 

participante com a utilização de um roteiro norteador (check-list) e a análise dos 

dados foi referente à pesquisa social de Minayo, portanto, teve como referencial 

de pré-analise, exploração do material, tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação. A pesquisa teve como benefício o melhor atendimento da 

enfermagem, para entender a importância de cada cuidado de tratamento e 

prevenção do neonato com infecção com a intenção de diminuir altos níveis de 

morbi-mortalidade dos RNs. Os sujeitos da pesquisa tiveram riscos minimizados, 

pois sua participação foi de apenas responder um questionário audiogravado e na 

observação das suas ações de cuidado ao RN hospitalizado. Os resultados 

esperados foram de observar se a equipe de enfermagem sabe identificar um 

neonato com risco de infecção ou com infecção instalada e estabeleça cuidados 

específicos para o controle e tratamento de infecções neonatais.  

 

DESCRITORES: UTI neonatal, Neonatologia, Enfermagem neonatal, Recém-

nascido, Infecção, Cuidados de enfermagem. 

FICHA DE INSCRIÇÃO: 201300000178117. 
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AÇÕES EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DO DESMAME 

PRECOCE 

Carla Proença1; Felipe Abílio Vasco de Oliveira2; Paolla Neris Abreu3; Raquel 

Dorcas da Silva4; Tatiane Aparecida Cruz Assumpção5; Thais Perboni Pereira6; 

Luciane Favero7; Giovanna Batista Leite Veloso8 

 

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno oferece grandes benefícios tanto para o 

bebê quanto para a mãe. É a melhor nutrição para o bebê, seja ele atermo ou 

prematuro, sendo assim preconizado universalmente (TAMEZ, 2013). São alguns 

dos benefícios que o leite materno pode conferir: melhora do desenvolvimento 

cognitivo; aumento da tolerância à alimentação; e proteção contra infecções 

(TAMEZ, 2013) diminui 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, primeira 

secreção produzida pela glândula mamária, com alto teor calórico (sódio, potássio 

e anticorpos), acelera a maturação do epitélio intestinal e protege contra agentes 

patogênicos. Não obstante, o contato pele a pele previne a ocorrência de 

hipotermia, porque o toque, o odor e o calor estimulam o nervo vago e este, por 

sua vez, faz com que o organismo materno libere ocitocina, hormônio 
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responsável, entre outras ações, pela ejeção do leite, pela elevação da 

temperatura das mamas e com isso aqueça o bebê, além de reduzir a ansiedade 

materna, aumentando sua tranquilidade e responsividade social (TOMA; REA, 

2008). A amamentação deve ser exclusiva, até os seis meses de idade, e, após 

este período, a alimentação complementar deve ser iniciada gradativamente, 

porém, mantendo a amamentação até pelo menos os dois anos de idade (TOMA; 

REA, 2008). Bebês amamentados exclusivamente pelo leite materno apresentam 

menor morbidade por diarreia em comparação com aqueles que receberam 

aleitamento materno junto com alimentos complementares dos três aos quatro 

meses de vida (TOMA; REA, 2008). Existem políticas públicas brasileiras que 

incentivam o aleitamento materno e a promoção da saúde da mulher, como por 

exemplo, o Programa de Incentivo ao Aleitamento Materno; a Rede Amamenta 

Brasil; a Iniciativa Hospital Amigo da Criança; e o Programa de Atenção 

Humanizada ao Recém-nascido de Baixo Peso, popularmente conhecido como 

“Método Canguru” (SOUZA; SANTO; GIUGLIANI). Além dessas existe ainda a 

Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, e a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher que visa promover a melhoria das condições de vida e 

saúde das mulheres brasileiras (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004-2007). A partir do 

contexto apresentado, estabeleceu-se a seguinte questão norteadora: Como a 

enfermagem pode contribuir para diminuir o desmame precoce? OBJETIVO: 

Realizar atividades educativas que possam contribuir para a prevenção do 

desmame precoce com gestantes vinculadas a UBS, local da pesquisa. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo exploratório-

descritiva, realizada com nove gestantes vinculadas a uma UBS da cidade de 

Curitiba – PR. Os critérios de inclusão estabelecidos foram: gestantes com idade 

igual ou superior a dezoito anos, vinculadas a Unidade de Saúde local do estudo, 

que tenham disponibilidade para participar das atividades propostas e que 

aceitem participar voluntariamente da pesquisa assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 

e Pesquisa com seres humanos da Universidade Positivo sob o parecer nº 

77801/2012. Para a captação das participantes, firmou-se parceria com as 

Agentes Comunitárias de Saúde do local do estudo, que distribuíram convites pré-

elaborados às gestantes moradoras de suas áreas. Foram realizadas três 
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oficinas, cada uma com participantes diferentes, com a temática: “Importância da 

amamentação para o recém-nascido e para a mãe”. Antes da realização das 

atividades, a pesquisa era apresentada e explicada, momento em que se 

solicitava a autorização de participação. Após esse momento, era entregue um 

questionário composto por onze questões abertas para que cada participante 

pudesse colocar suas dúvidas, dificuldades, expectativas e conhecimento prévio 

acerca do aleitamento materno. Em seguida, eram realizadas discussões em 

grupo, informações visuais, e entrega de material impresso acerca do assunto. 

Após o embasamento teórico, um novo questionário era entregue as 

participantes, composto por cinco questões que objetivavam destacar alterações 

ou assimilação de conteúdo diferente do exposto previamente. Além dos dados 

contidos nos questionários, toda a oficina era audiogravada a fim de melhor 

captar a expressão das ideias, das crenças e das opiniões apresentadas pelas 

participantes. Os dados foram analisados mediante análise temática (MINAYO, 

2007). RESULTADOS: Foi possível identificar duas categorias temáticas, assim 

intituladas: O aleitamento materno: crenças, (des)conhecimentos e expectativas 

frente à prática a ser realizada pela primigesta; e Experiências prévias como 

facilitadoras/dificultadoras do processo de manutenção do aleitamento materno. 

Nessas categorias, ficou clara a dicotomia existente entre as gestantes que já 

amamentaram seus filhos, decorrentes de gestações anteriores, e aquelas que 

estão grávidas pela primeira vez e não possuem experiência prática acerca do 

assunto. Verificou-se que a influência familiar, em particular das mães, avós e até 

mesmo de vizinhas ou amigas, tem grande significado para as primigestas, pois 

muitas já trazem consigo crenças referentes a ações a serem realizadas no caso 

de existirem dificuldades relativas ao aleitamento. Nas multigestas as suas 

próprias experiências prévias servem de base para a condução do aleitamento ao 

filho que irá nascer. Muitas perceberam falhas que podem ser corrigidas, mas 

também, possuem maior resistência em aceitar novas possibilidades que são 

apresentadas. CONSIDERAÇÕES: Através dos questionários e do áudio, notou-

se que grande parte das gestantes era leiga no assunto. Carregavam consigo 

dúvidas, porém não as apresentavam explicitamente, o que dificultou, de certa 

forma, a análise dos dados. O intuito das oficinas era esclarecer dúvidas em 

relação à amamentação, informar as participantes sobre a importância e 
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vantagens do aleitamento materno, para que essa forma de educação em saúde 

pudesse de certa forma contribuir com o desmame precoce nessa clientela. 

Algumas limitações puderam ser observadas, tai como: foi possível acompanhar a 

evolução de cada uma das participantes, não sendo possível identificar se as 

oficinas puderam ter impacto na prevenção do desmame precoce após o 

nascimento dos bebês. O estudo contribui na identificação das principais causas 

que levam a descontinuidade do aleitamento, e assim promover ações educativas 

junto as gestantes. Sugere-se que outros estudos sejam realizados, que possam 

acompanhar a evolução do processo e com isso reduzir os problemas causados 

devido ao desmame precoce. 

 

DESCRITORES: Aleitamento Materno; Nutrição do Lactente; Desmame Precoce. 
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ESTUDO DE CASO BASEADO NA TEORIA AMBIENTALISTA 

DE FLORENCE NIGHTINGALE: CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

AO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR 

OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC) 

Bárbara Alexandra Doria Cardoso1; Cristiane Avila Gavlak2; Gisele Marçal da 

Silva3; Suelen Marinho Roque4; Kátia Renata Antunes Kochla5 

 

INTRODUÇÃO: A Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) refere-se a uma 

patologia que se caracteriza pela limitação ao fluxo de ar, que na maioria das 

vezes não é totalmente reversível. Em geral, a restrição à entrada de ar é 

progressiva e normalmente está associada a uma resposta inflamatória nos 

pulmões. A DPOC inclui a bronquite crônica e o enfisema (NETTINA, 2012). 

Dados recentes mostram que os números de morbidades por bronquite, enfisema 

e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas no mês de maio de 2013, 

foram de 10.645 óbitos no Brasil. No mesmo mês e ano foram registrados, no 

Paraná 1.543 óbitos, dos quais, 21 ocorreram somente na cidade de Curitiba, que 

tem um dos maiores índices do estado (DATASUS, 2013). A preocupação com 

pessoas acometidas pela DPOC encontra-se voltada para a estabilidade do seu 

cotidiano, por ser uma doença que não é totalmente reversível. Os profissionais 

de saúde devem estar preparados para orientar, auxiliar e prestar cuidados para 

estes pacientes a fim de minimizar o sofrimento que a doença causa. A 

enfermagem desempenha um papel fundamental junto à equipe de saúde no 

cuidado das pessoas acometidas. É necessário que o profissional tenha 

conhecimento para que o cuidado planejado seja efetuado adequadamente e com 

qualidade. Durante o estágio da disciplina de Semiologia e Semiotécnica em 
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Enfermagem tivemos oportunidade de cuidar de uma paciente do sexo feminino, 

82 anos, após uma crise respiratória grave com diagnóstico de DPOC, optou-se 

em estudar sobre a doença e os cuidados de Enfermagem. OBJETIVO: Identificar 

os cuidados de enfermagem baseados na teoria ambientalista de Florence 

Nightingale para uma paciente com enfisema pulmonar. METODOLOGIA: Trata-

se de um desenho de pesquisa do tipo estudo de caso, realizado no CMUM 

(Centro Municipal de Urgências Médicas) localizado na cidade de Curitiba – PR, é 

composto de treze leitos adultos e seis pediátricos, atende uma média de 500 

pacientes por dia. A paciente escolhida foi do sexo feminino, idade 82 anos, 

internada na enfermaria para tratamento de um enfisema pulmonar, em 

acompanhamento por acadêmicos de enfermagem da primeira série da 

graduação em Enfermagem durante a prática da disciplina de Semiologia e 

Semiotécnica em Enfermagem. A coleta de dados ocorreu em junho de 2013 e foi 

obtida mediante entrevista conforme roteiro de investigação de enfermagem para 

histórico e exame físico elaborado pelas docentes da disciplina. A análise dos 

dados consistiu em descrição dos dados de investigação, exame físico, anotação 

de enfermagem, levantamento dos problemas de enfermagem, construção dos 

diagnósticos utilizando a taxonomia CIPE (Classificação Internacional para a 

Prática de Enfermagem) versão 1 (CIPE, 2007). A prescrição de cuidados de 

Enfermagem foi realizada e justificada em consonância com os conceitos da 

Teoria ambientalista de Florence Nightingale (1860). O trabalho não foi submetido 

ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Positivo por se tratar de um 

trabalho acadêmico que não será publicado na íntegra. RESULTADOS: Cliente 

I.S. W, 82 anos, procurou o CMUM no dia 17/06/2013 com queixa de dor bilateral 

em caixa torácica e dispneia. Diagnóstico de DPOC descompensada, enfisema 

pulmonar, em uso de O2 (oxigênio) contínuo em cateter nasal. Após consulta 

médica, receitado antibiótico, e liberada para casa, porém não apresentou 

melhora retornando no dia 30/06/2013 quando foi internada. Após nova consulta e 

exame de RX, diagnosticado pneumonia. A cliente relatou ter sido tabagista dos 

15 aos 72 anos de idade, com início de crises mais severas de dispneia dois 

meses antes de parar de fumar, quando foi diagnosticada a DPOC. Ao exame 

apresentou-se muito comunicativa e agitada, respiração ofegante. Relatou que 

sempre morou em Curitiba e que atualmente reside em Colombo com os três 
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filhos desde o falecimento de seu marido pela causa de infarto. Mora em casa 

própria de alvenaria com exceção da cozinha que é de madeira, água encanada, 

luz elétrica, fogão a gás, porém disse ter feito uso de fogão à lenha no passado, 

fator que também pode ter contribuído para o desencadeamento da DPOC. 

Relata ser muito ativa, faz uso contínuo de O2 em domicílio, utiliza o cateter nasal 

com mangueira de 20 metros ligada ao torpedo que facilita a realização de suas 

tarefas domésticas. Exame físico: PA: 180x60 mmHg; FC: 82bpm; Temperatura: 

36ºC; FR: 31rpm. Lúcida, deambula, pele corada e íntegra, crânio sem 

anormalidades, faz uso de óculos, audição prejudicada com acuidade diminuída, 

nariz, boca, pescoço e mamas sem alterações. Cifose em região torácica, 

deformidades em falanges. Ausculta pulmonar: apresentou roncos em base 

pulmonar direita. Oxigenação: em uso de O2, cateter nasal. Ausculta cardíaca: 

Bulhas cardíacas rítmicas e normofonéticas. Abdome: flácido, indolor, ruídos 

hidroaéreos presentes, com percussão timpânica em quadrantes superiores, som 

maciço em quadrante inferior esquerdo (indicativo de bolo fecal). Membros 

superiores: Abdução reduzida em MSD. Membro inferior: sensibilidade e força 

motora preservados em todas as extremidades. Florence discute a relação 

enfermeira-paciente, a necessidade de conhecer os pacientes, saber identificar os 

problemas e ainda ser ponto de referência para eles. A partir destas constatações 

fez questão de implementar cuidados, através dos quais possibilita proporcionar 

um ambiente um pouco mais acolhedor e estimulador para o processo de 

recuperação ao paciente (GARCIA; CABRAL, 2010). Os cuidados de enfermagem 

prescritos para os diagnósticos elencados foram: Transferir a paciente para uma 

enfermaria mista, assim melhoraria as condições ambientais, onde as janelas 

estão mais distantes dos locais onde as ambulâncias se localizam, o que 

favoreceria ar mais puro e ambiente com menos barulho. Florence afirmava em 

sua teoria que para gerar um ambiente um pouco mais acolhedor e estimulador 

para o processo de recuperação do paciente é importante levar em consideração 

a ventilação, ar e barulho (GARCIA, CABRAL, 2010). Realizar medidas de 

conforto como posicionamento, ouvir e auxiliar a paciente para redução do 

desconforto. Nightingale refere que a presença atenciosa da enfermeira no 

ambiente hospitalar interfere e muito na recuperação do enfermo, pois a sua 

presença, quando atenciosa é um fator de grande auxílio durante toda sua 
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recuperação (GARCIA, CABRAL, 2010). Manter ambiente agradável com uma 

temperatura amena, com uma iluminação adequada e sem ruídos, propiciando 

um padrão de sono eficaz. A Dama da Lâmpada tinha como objetivo, em sua 

teoria, oferecer um ambiente estimulador para a melhora da saúde de seus 

pacientes, para que isso ocorra, de acordo com ela devemos levar em 

consideração a questão do calor, barulho e iluminação entre outros (GARCIA, 

CABRAL, 2010).  CONCLUSÃO: Percebemos através deste estudo, que alguns 

cuidados não tiveram justificativa devido a Teoria Ambientalista de Florence 

Nightingale ser muito restrita aos conceitos voltados para o ambiente, entretanto é 

de extrema relevância para nossa prática atual e, na época em que foi criada 

contribuiu significativamente para os problemas do contexto vivido. Atualmente 

ela é fundamental, mas não contempla todas as justificativas para os cuidados 

prescritos. A teoria nos limita devido o uso da tecnologia em cuidados que temos 

disponíveis atualmente. Florence Nightingale nos mostra que é necessário prestar 

um cuidado humanizado e que o paciente é um ser dotado de cultura e 

espiritualidade. Neste sentido, deve ser tratado com dignidade e estimulado a 

exercer suas potencialidades para a cura. Em suma o cuidado de enfermagem ao 

paciente com DPOC consiste em aliviar sintomas e ajudar os pacientes a 

monitorarem a gravidade dos sintomas, para isso precisamos unir a Teoria 

Ambientalista de Florence Nightgale com as Tecnologias e teorias de cuidados 

atuais.  

 

DESCRITORES: DPOC, estudo de caso, cuidados de enfermagem. 
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APLICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FLORENCE 

NIGHTINGALE NA ROTINA DE UM DIALÍTICO HIPERTENSO 

Bruna da Rocha Porto1; Caroline Cristina Dallagrana2; Evelyn Bailo3; Isabella 

Bonetto Santos4; Kátia Renata Antunes5 

 

INTRODUÇÃO: As doenças renais policísticas (DRP) constituem um grupo de 

patologias graves que podem levar o indivíduo à falência renal. Entre elas, 

destaca-se a forma autossômica dominante (DRPAD), que é a doença renal 

congênita mais frequente, afetando um em cada 400 a 1000 nascimentos. Cerca 

de 50% dos indivíduos com DRPAD têm falência renal por volta dos 60 anos, 

devido ao aumento de tamanho dos cistos e destruição do parênquima renal 

(MALHEIROS, 2012). Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia 

(SBN), a prevalência da doença renal crônica no mundo é de 7.2% para 

indivíduos acima de 30 anos e 28% a 46% em indivíduos acima de 64 anos. No 

Brasil, a estimativa é que mais de dez milhões de pessoas tenham a doença. 

Desses, 90 mil estão em diálise geralmente quando o órgão tem 10% de 

funcionamento, número que cresceu mais de 100% nos últimos dez anos 

(PAVÃO, 2012). Hipertensão arterial (HA) e função renal estão intimamente 

relacionadas, podendo a hipertensão ser tanto a causa como a consequência de 

uma doença renal. Nas formas maligna ou acelerada, a hipertensão pode 

determinar um quadro grave de lesão renal (BORTOLOTTO, 2008). Quando 

pacientes apresentam deficiência no funcionamento de seus rins, em geral maior 

do que 85%, este é submetido a diálise, um  procedimento que promove a 

filtragem do sangue que retorna ao paciente com uma quantidade menor de 

impurezas (MALHEIROS, 2012). Durante o estágio de Semiologia e Semiotécnica 

em Enfermagem tivemos oportunidade e cuidar de um paciente com estas 
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complicações, a experiência nos instigou a aprender um pouco mais sobre os 

cuidados de Enfermagem. OBJETIVO: Descrever os cuidados aplicados, com 

ênfase nas técnicas de cuidados básicos de Florence Nightingale, em um 

paciente com dialítico e hipertenso. METODOLOGIA: Estudo do tipo estudo de 

caso. Foi realizado em um hospital Universitário localizado em Curitiba/PR, em 

julho de 2013. É composto de 548 leitos, distribuídos em 9 andares.O paciente 

escolhido para o estudo foi do sexo masculino, 50 anos de idade com diagnóstico 

de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e doença renal policística (DRP), 

submetido a hemodiálise. A coleta de dados foi realizada durante a internação e 

teve como guia o roteiro padronizado na disciplina de Semiologia e Semiotécnica 

em Enfermagem (Investigação Admissional da Enfermagem). 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: W.R, 50 anos, brasileiro, casado, católico, natural de Curitiba- 

PR, reside com a esposa no bairro Campo Comprido em moradia alugada, 

aposentado – comerciante. Procurou o Pronto Atendimento (P.A.) para início de 

tratamento de rins policísticos no dia 19/07/2013. É hipertenso, alérgico a 

adesivos (micropore), com antecedentes familiares de rins policísticos. Dieta 

hipossódica restrita, baixa ingestão hídrica, deglutição sem alteração, com 

prótese dentária, ganho de peso nos últimos 3 meses, padrão urinário anormal, 

eliminação intestinal regular. Ex-tabagista a 8 anos, nega etilismo, trouxe 

medicação de casa (Maleato de Enalapril 10mg – 2x dia), sem risco de quedas, 

sem deficiência. O desconforto relatado é dor abdominal em quadrante superior 

direito e esquerdo, dor articular e sonolência. Ao exame físico: PA: 180/110 

mmHg; FR:15 rpm;T: 36,3°C; P: 52 bpm. Cabeça e pescoço: crânio simétrico, 

íntegro, com presença de seborreia. Cabelos presentes, com brilho. Face 

simétrica, motricidade preservada, sensibilidade preservada. Olhos simétricos, 

conjuntivas coradas, pupilas isocóricas. Pavilhão auricular sem malformações, 

presença de cerume, responde a estímulos sonoros. Nariz simétrico, íntegro, fluxo 

nasal livre, higiene satisfatória. Boca com lábios corados, língua íntegra, 

mobilidade normal, mucosa oral íntegra, corada, sem edemas. Mobilidade de 

flexão, lateralização, extensão e rotação normal em região do pescoço. 

Tonicidade muscular normal, com tireóide não palpável. Tórax simétrico, mamilos 
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simétricos, forma elíptica. Ausculta pulmonar realizada nas regiões anterior e 

laterais do tórax, com murmúrios vesiculares presentes. Ritmo respiratório normal, 

sem tosse, sem expectoração. Ausculta cardíaca com bulhas cardíacas rítmicas e 

normofonéticas. Abdome simétrico, forma globoso, com ruídos hidroaéreos em 3 

minutos. Fígado e baço não palpável, com higiene satisfatória. Sistema locomotor 

preservado sem alterações. Integridade cutânea com colocarão em icterícia no 

corpo inteiro, sem edema, com cicatriz no MSD. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Florence Nightingale (1858) valorizava práticas que forneciam um ambiente 

apropriado para realizar o procedimento e este ser visto pelo paciente de maneira 

mais positiva. Dentro dessas práticas, se destacam as seguintes: Ventilação: 

Segundo Florence (1958), o fornecimento de ar fresco, mas com a ausência de 

correntes de ar. Conservar o ar puro do paciente é o primeiro princípio, levando 

em consideração a situação deste, acaba sendo um dos mais importantes 

evitando micro-organismos no ambiente que podem causar complicações. 

Iluminação: Em certas etapas de tratamento médico, indica que seja realizado 

banho de sol, pois o paciente pode vir a ficar fraco devido à hemodiálise, a luz 

solar seria então uma forma de ingerir a vitamina D, que é parcialmente retirada 

durante a hemodiálise. Limpeza: É correta a rigidez em relação à limpeza.  

Segundo Nightingale (1858), “Onde há sujeiras há bactérias, infecções". 

Lembrando que quanto mais limpo e organizado for o ambiente do paciente 

dialítico, melhor será sua recuperação e proporcionara um alivio e confortos alem 

da prevenção de infecções por ser um procedimento invasivo.  A desinfecção é 

uma opção para reduzir a chance de infecção na fistula artéria venosa. 

Alimentação: É um fator importante que devemos citar é que para cada doença 

existe uma dieta específica a ser controlada. Para pacientes de rins policísticos a 

alimentação deve ser hipossódica. Fazer uma alimentação equilibrada com pouca 

quantidade de sal e consumo moderado de água. O paciente deve ingerir ao dia 

pelo menos 500ml de água, mas todos os alimentos contém líquido, é preciso 

cuidado com a ingestão acima do limite. É importante que não tirem de sua 

alimentação diária açúcares, devida à diminuição na produção de ureia. Calor: 

Para poder realizar um controle de temperatura durante a hemodiálise, a água 

que entra na máquina deve ser aquecida para que o líquido ao sair possua uma 

temperatura de aproximadamente 33,5ºC ate 41ºC. Pacientes dialíticos, em 
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situações de calor intenso podem pior seu estado clínico, indicamos então, que 

estes usem roupas mais leves e largas, beber a quantidade de água específica, 

evitar se expor ao sol em períodos prolongados e horários inadequados, 

indispensável o uso do protetor solar, em horário de repouso se possível em 

ambiente bem climatizados. A maioria das salas de realização de hemodiálise 

devem constituir ambientes exclusivos que requerem iluminação e ventilação 

natural e deve ser um ambiente de acesso restrito. Medicações químicas devem 

ser armazenadas em local adequado, sem odores, ao abrigo de luz, calor e 

umidade em excesso. Uma boa condição de ventilação e de higiene pode garantir 

a saúde e segurança, tanto a do paciente quanto a do funcionário. CONCLUSÃO: 

No estudo de caso apresentado, foi possível compreender que pequenos detalhes 

no ambiente auxiliam no cuidado, principalmente no do dialítico, que já não 

consegue sintetizar a vitamina D. A alimentação específica, a higienização 

contribuem para evitar uma possível infecção. Todos esses cuidados contribuem 

para uma melhora psicológica. A execução dos cuidados, realizados pela equipe 

de enfermagem, propostos segundo os conhecimento e conceitos descritos por 

Florence, influenciam diretamente no bem estar do paciente, tanto em relação a 

seu tratamento ou saúde, quanto a seu estado psicológico, que é gravemente 

afetado em pacientes dialíticos.  

 

DESCRITORES: Hemodiálise, Enfermagem, Cuidados, Respiração. 
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O CUIDADO DE ENFERMAGEM E O PROCESSO DE 

REABILITAÇÂO NO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÀLICO 

Fernanda Gabriella1, Karine Yamaguchi2, Suelen Marinho Roque3,  

Yasmim Fracaro4. , Maria Elisa Brum do Nascimento5 

 

INTRODUÇÃO: A preocupação com cuidado de pessoas acometidas por 

doenças incapacitantes como Acidente Vascular Encefálico (AVE) encontra-se 

voltada para a sua rápida recuperação a vida diária com o mínimo de sequelas 

possíveis. O AVE consiste em um distúrbio neurológico, frequente em adultos, 

com elevados índices de morbidade (KOIZUMI, 2007), sendo caracterizado por 

uma interrupção do fluxo sanguíneo, ou um aporte inadequado de sangue para 

uma área específica do cérebro, resultando em disfunções neurológicas 

temporárias, ou permanentes. Pode ser classificado em isquêmico e hemorrágico. 

O AVE Isquêmico é quando há a obstrução de uma ou mais artérias, fazendo com 

que o sangue não chegue ao cérebro. Já o hemorrágico se manifesta quando há 

o rompimento de um vaso sanguíneo, provocando uma hemorragia intracraniana 

(KOIZUMI, 2007; NETTINA, 2012). A reabilitação neurológica em enfermagem 

consiste em um processo dinâmico, que envolve orientações para saúde capazes 

de auxiliar indivíduos doentes e/ou com incapacidades a obterem uma melhor 

recuperação em todos os sentidos seja ele: físico, mental, espiritual e social 

(LESSMANN et. al., 2011). A enfermagem desempenha um papel fundamental 

junto à equipe de saúde no cuidado das pessoas acometidas pelo AVE. Por 

passar muito tempo com o paciente, é essencial que saiba observar, reconhecer, 

avaliar e reportar qualquer alteração de estado, para que condutas adequadas 

sejam tomadas, de forma eficiente, mantendo o objetivo inicial do cuidado, 
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ajudando na reabilitação desse paciente minimizando os impactos causados 

pelas alterações das funções sensório-motora deixadas pelo AVE e promovendo 

a independência funcional e melhorando a qualidade de vida dos mesmo. Os 

modelos teóricos têm contribuído muito na prática assistencial de enfermagem 

quando utilizados como referencial para a sistematização do cuidado de 

enfermagem. Isso proporciona meios para organizar as informações e os dados 

do paciente, para analisar e interpretar estes dados, para cuidar e avaliar os 

resultados do cuidado. Desta forma, observamos a importância de mensurar os 

resultados provocados na recuperação física bem como os fatores que interferem 

no programa de tratamento desses indivíduos, a fim de direcionar a conduta 

adequada que propicie aos pacientes uma melhoria na assistência prestada. O 

estudo parte da seguinte inquietação: quais são as necessidades básicas e seus 

respectivos diagnósticos de enfermagem na reabilitação do paciente que sofreu 

AVE? OBJETIVO: identificar os cuidados de enfermagem para um paciente 

acometido por acidente vascular encefálico sustentado na Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas de Wanda Aguiar Horta e nos diagnósticos de 

enfermagem com base na Classificação Internacional para as Práticas de 

Enfermagem CIPE® versão 1.0. MÉTODO: Estudo descritivo, tipo estudo de 

caso, realizado em hospital escola da rede privada em Curitiba (PR). Participou 

do estudo paciente, do sexo masculino, idade 64 anos, internado em posto clínico 

para tratamento após o segundo quadro de acidente vascular encefálico 

isquêmico, em acompanhamento por acadêmicos de enfermagem do primeiro 

período da graduação de enfermagem durante a prática da disciplina de 

Semiologia e Semiotécnica. Utilizou-se o referencial de Wanda Aguiar Horta que 

se fundamenta na Teoria da Motivação Humana de Maslow, e tem como base a 

hierarquia das necessidades que influenciam o comportamento humano (HORTA, 

1979). O modelo teórico de Horta possui fases inter-relacionadas e organizadas 

que servem para o levantamento de dados, para que o enfermeiro possa 

direcionar intervenções na assistência do paciente, servindo como modelo para 

subsidiar a prática de enfermagem (HORTA, 1979). De acordo com esta autora 

utilizamos neste estudo as necessidades básicas psicobiológicas e psicossocais 

A coleta de dados ocorreu em maio de 2013 e foi obtida mediante a entrevista 

conforme roteiro de investigação de enfermagem para histórico e exame físico e 
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dados secundários do sistema de informação hospitalar e prontuário clínico. A 

análise dos dados consistiu em descrição dos dados de investigação, exame 

físico e anotação de enfermagem em conformação com busca na literatura da 

área. Identificou-se as necessidades básicas de enfermagem que subsidiaram a 

construção dos diagnósticos de enfermagem, utilizando os eixos foco e 

julgamento da CIPE® versão 1.0 (CIPE, 2009). Foram elaborados os cuidados de 

enfermagem com base em dados do paciente em cruzamento com a literatura da 

área. O trabalho não foi encaminhado ao Comitê de Ética por se tratar de um 

trabalho acadêmico que não será publicado na íntegra.  RESULTADOS: S.M., 

sexo masculino, 64 anos, residente em Curitiba, casado, dois filhos, proveniente 

do CMUM Pinheirinho, deu entrada no serviço com queixa de cefaleia e "desvio 

de olhar". História de Hipertensão arterial pregressa e com quadro de AVE 

hemorrágico há seis meses. Em uso de losartana e fenitoína. Transferido para 

Hospital escola da cidade com diagnóstico de AVEI, há três dias apresentou 

melhora da cefaleia. No dia da coleta de dados: Consciente, lúcido, orientado, 

comunicativo, deambulando sem auxílio. Referiu boa ingesta alimentar, padrão de 

sono e repouso satisfatórios. Diurese e evacuações presentes. Necessidades 

Humanas Básicas: Psicobiológicas (regulação neurológica, locomoção, 

regulação vascular, mecânica corporal, cuidado corporal, locomoção, nutrição) 

Psicossocial (segurança, comunicação, autoimagem). Diagnósticos de 

enfermagem: Perfusão tecidual inadequada; mobilidade física comprometida; 

comunicação verbal alterada; déficit no autocuidado; autoimagem alterada; 

nutrição desequilibrada relacionada à dificuldade de deglutição; risco para 

pressão arterial elevada; risco de quedas. Cuidados de enfermagem: Verificação 

de sinais vitais a cada 4 horas, avaliando ritmo e frequência cardíaca; Avaliar 

alterações no nível de consciência; Manter repouso no leito; Manter cabeceira 

elevada; Fornecer suporte de oxigênio conforme prescrição, para melhorar a 

oxigenação do cérebro; Manter e monitorar acessos venosos; Manter o cliente em 

posição confortável, realizando mudança de decúbito a cada duas horas; Auxiliar 

na higiene e conforto; Incentivar o autocuidado; Auxiliar na alimentação quanto 

necessário, e ensiná-lo a utilizar o lado não afetado para realizar tarefas; 

observar, comunicar e registrar alterações motoras, alterações de 

comportamento; manter o ambiente calmo, seguro e tranquilo; estimular e facilitar 
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a motilidade; orientar os familiares quanto à importância de aceitar as limitações 

do indivíduo, procurando adequá-lo ao convívio social tornando-o útil e 

necessário, reintegrando-o com a melhor qualidade de vida possível; Integrar a 

família no cuidado. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A elaboração dos cuidados de 

enfermagem apoiada na Teoria das Necessidades Básicas e na Classificação 

Internacional para práticas de enfermagem permitiu descrever as ações 

pertinentes ao enfermeiro, norteando o cuidado sistematizado ao paciente que 

sofreu um acidente vascular encefálico. O estudo trouxe aos acadêmicos do 

primeiro ano de enfermagem, uma visão mais ampla do AVE, objetivando sempre 

o reestabelecimento do paciente a sua vida cotidiana, com o mínimo de sequelas 

possíveis. 

 

DESCRITORES: Cuidados de enfermagem, Reabilitação, Acidente Vascular 

Cerebral. 
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ESCLEROSE MÚLTIPLA: UM ESTUDO DE CASO BASEADO 

NOS CONCEITOS DE FLORENCE NIGTHINGALE 

Adilson De Oliveira Cabral1; Rodrigo Tavares2; Jenifer Francine Gelenski3; Thais 

Gimenes Borasca4; Kátia Renata Antunes Kochla5; Maria Elisa Brum do 

Nascimento6 

 

INTRODUÇÃO: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença neurológica inflamatória 

crônica, sendo a principal do grupo das desmielinizantes, caracterizada por 

episódios repetidos de disfunção neurológica com remissão variável (AVELINO et 

al., 2012). O enfoque do tratamento é o controle dos sinais e sintomas 

neurológicos, a reabilitação para o autocuidado e o resgate do convívio social. O 

diagnóstico de esclerose múltipla afeta a interação familiar e social, a situação 

econômica, e a relação em comunidade (FRANKEL, 1994). Frente aos inúmeros 

problemas e incapacidades que o doente atingido pela esclerose múltipla sofre, e 

sendo uma patologia autoimune e crônica degenerativa com suas recidivas 

importantes, vale ressaltar que a enfermagem zela pelo cuidar e busca contribuir 

com ações que favorecem a recuperação e estabilização fisiopatológica e 

psicossocial do paciente (CALLEGARO, 2001). A assistência de enfermagem ao 

paciente com esclerose múltipla se configura como um processo dinâmico, em 

que a enfermagem é inserida desenvolvendo um papel determinante, já que a 

demanda de cuidados é abrangente e o enfermeiro é um educador em potencial. 

Cabe à enfermagem promover ações que auxiliam a assistência, a recuperação, o 
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autocuidado, o bem estar, minimizando as limitações impostas pela doença e 

otimizando as potencialidades do cliente, família e rede social (ALMEIDA et. al., 

2007). O interesse em desenvolver este estudo surgiu da vivência dos autores na 

prática acadêmica e na reflexão acerca dos conhecimentos deixados por Florence 

Nightingale. Para esta teórica a doença seria como um processo restaurador da 

saúde, e o papel da enfermeira é equilibrar o meio ambiente para que o paciente 

conserve sua energia vital a fim de recuperar-se (NIGHTINGALE, 1989). O 

OBJETIVO então é identificar quais os cuidados de enfermagem baseados na 

teoria de Florence Nightingale para pacientes com essa patologia. 

METODOLOGIA: Estudo descritivo, tipo estudo de caso, realizado em hospital 

escola da rede privada na cidade de Curitiba (PR), por acadêmicos de 

enfermagem da 1ª série, durante a prática da disciplina de Semiologia e 

Semiotécnica de Enfermagem da Universidade Positivo. Como participante do 

estudo elegeu-se um paciente portador de Esclerose Múltipla avançada, sexo 

feminino, idade de 40 anos, internada há quatro anos na unidade clínica 

hospitalar. A coleta de dados foi obtida por meio de entrevista e dados 

secundários do prontuário clínico e sistema de informação, em maio de 2013. A 

entrevista foi guiada por um formulário padrão de uso no curso de enfermagem 

com foco na coleta de informações para o histórico de enfermagem e exame 

físico. A aproximação com a paciente e solicitação para coleta de informações foi 

realizada durante o cuidado de enfermagem, obtendo seu consentimento informal 

para registro do mesmo. A análise de dados deu-se pelo cruzamento das 

informações obtidas com a literatura específica da área em saúde. Os cuidados 

foram elaborados usando a formação de juízos clínicos a partir do histórico de 

enfermagem e exame físico. Por ser a metodologia pedagógica da disciplina, a 

pesquisa não foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Procurou-se fazer uma avaliação cuidadosa do estado do doente 

para planejar conjuntamente com ele e com a sua família os cuidados. A 

avaliação e cuidados dependerão do estágio da doença, para atender as 

necessidades do paciente. Exame físico: T 36ºC, FR: 22 irpm, FC: 75 bpm e 

vigoroso, PA: 120x70 mmHg, aferida em posição sentada. Peso: 80 Kg Altura: 

1,60 m. Crânio: Simétrico, higiene satisfatória, motricidade e sensibilidade 

preservada. Olhos: simétricos, conjuntivas coradas, pupilas isocóricas e 
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fotorreagentes, escleróticas íntegras. Acuidade visual preservada. Pavilhão 

auricular simétricos, sem mal formações. Nariz simétrico, íntegro e fluxo nasal 

livre. Estímulo olfativo preservado, Lábios corados, língua íntegra, tônus normal, 

tonsilas normais. Tórax simétrico, chato. Em uso de traqueostomia, acoplada ao 

ventilador mecânico no módulo Bipap. Ausculta pulmonar: murmúrios vesiculares 

presentes. Ausculta cardíaca: Bulhas cardíacas normofonéticas, rítmicas. 

Ausculta abdominal: 3 RHA por minuto. Abdome simétrico, globoso, indolor a 

palpação. Geniturinários: preservados, com presença de sonda vesical de 

demora, com diurese em boa quantidade, de aspecto amarelo escuro e sem odor. 

Sistema locomotor: acamada, totalmente dependente, sem mobilidades em 

MMSS e MMII. Integridade cutânea preservada, com presença de edema em 

MMII, cacifo ++/++++, com ausência de úlceras por pressão. Os diagnósticos de 

enfermagem encontrados foram: ventilação espontânea prejudicada relacionada 

à fadiga muscular e uso de traqueostomia e dispositivo ventilatório; intolerância a 

atividade relacionada à oxigenação; mobilidade no leito prejudicada; hábito 

urinário alterado devido ao uso de sonda vesical de demora; constipação 

presente; padrão do sono perturbado; sentimento de impotência; risco para úlcera 

por pressão; autocuidado comprometido; interação social prejudicada; 

manutenção do lar prejudicada. Ações de enfermagem para o autocuidado 

comprometido: realizar medidas de higiene e conforto no leito, ou com auxílio de 

cadeiras higiênicas; essencial para sua recuperação, estimular mobilidade física; 

realizar mudança de decúbitos; empregar medidas de prevenção a úlceras por 

pressão; realizar troca de fraldas e higiene íntima; manter os lençóis esticados, 

secos e limpos; realizar hidratação cutânea; diminuir a fricção da pele; eliminar os 

fatores que provocam pressão contínua na pele; atentar para qualquer tipo de 

lesão sugestiva da pele; utilizar colchão caixa de ovo; manter um bom padrão 

nutricional; incentivar o autocuidado. A teoria ambientalista de Florence 

Nightingale (SOUZA, 2001) incentiva a enfermeira e os demais membros da 

equipe de Enfermagem a ofertar dieta e a ingestão hídrica, verificar os sinais 

vitais com atenção quanto a prováveis alterações, realizar balanço hídrico, 

administrar criteriosamente as medicações prescritas, cuidar para prováveis 

dermatites provenientes de resíduos de produtos vesicointestinais, passarem 

confiança e clareza quanto à realização das técnicas de enfermagem. Cuidados 
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específicos do sistema respiratório: cuidados com a traqueostomia, ventilação 

mecânica e prevenção da pneumonia: realização de medidas assépticas ao 

manipular a traqueostomia e os circuitos do ventilador; garantir oxigenação 

contínua e adequada às necessidades do paciente; realizar ausculta e avaliação 

dos sons respiratórios rotineiramente; proporcionar umidade adequada na 

ventilação; realizar aspiração correta de vias aéreas e da traqueostomia com 

medidas assépticas; atentar para o aspecto, coloração, odor e quantidade das 

secreções aspiradas; cuidar para que não aconteça o desvio da cânula; notar 

qualquer tração que impossibilite a passagem de oxigênio pelo circuito do Bipap; 

atentar e manter parâmetros do ventilador. Cuidados com o Sistema Urinário: 

cuidados com o cateterismo vesical de demora e prevenir as infecções do trato 

urinário; realizar a passagem da sonda obedecendo à técnica correta e utilizar 

medidas assépticas como o uso de luvas ao realizar o procedimento; ao transferir 

o paciente do leito, pinçar frequentemente o tubo do saco coletor para não haver 

refluxo urinário da bolsa coletora para dentro da bexiga (apenas para sistemas 

sem válvula anti-refluxo), manter o saco coletor abaixo da cama do paciente, 

nunca desconectar o sistema na junção entre a sonda e o conector da bolsa 

coletora. Caso necessite trocar a bolsa coletora (quebra da pinça, inutilidade do 

dispositivo) realizar nova sondagem vesical, com anotação do débito vesical; 

Deve-se fixar a sonda corretamente e datar a fixação. Considerações Finais: 

Com a pesquisa realizada concluímos que a avaliação neuropsicológica 

demonstrou seu potencial para auxiliar no refinamento do tratamento oferecido 

aos portadores de EM, ajudando a compreender a relação entre as lesões 

cerebrais e os sintomas comportamentais dessa patologia. Na presente vivência, 

reafirmamos como é fundamental o papel da enfermagem para prestar os 

cuidados técnicos e melhorar a qualidade de vida do paciente.  

 

DESCRITORES: Esclerose Múltipla, Cuidados de Enfermagem, História da 

Enfermagem.  
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RESUMO Atualmente o aumento da população idosa com necessidades de 

assistência integral ou semi-integral, devido ao seu acometimento por doenças 

crônicas, implica na necessidade de um cuidador domiciliar. O objetivo deste 

estudo foi identificar o perfil do cuidador de idoso descrito na literatura brasileira. 

Esta é uma pesquisa de revisão de literatura, com característica descritiva e 

retrospectiva. Foi realizada por meio do levantamento de estudos publicados em 

artigos de periódicos da área de saúde no Brasil, referente aos anos de 2004 a 

2013. Após a análise foram destacadas categorias temáticas por semelhança 

entre os estudos, o que possibilitou a construção de quatro categorias: 

predominância do sexo feminino no cuidado ao idoso; presença do familiar como 

cuidador do idoso; o trabalho informal; e o nível de escolaridade do cuidador. Os 

resultados apresentados apontam uma realidade sobre as características da 

pessoa que convive e cuida do idoso em seu domicílio, o que pode contribuir 

como informação para um planejamento das orientações voltadas à atenção 

domiciliar deste indivíduo. 

 

DESCRITORES:Cuidadores; Cuidados Domiciliares de Saúde; Saúde do Idoso. 
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INTRODUÇÃO  

 Com a elevação da expectativa de vida do brasileiro, tornar-se um cuidador 

de idosos tem sido uma prática cada vez mais comum, fato este relacionado à 

incidência de doenças crônicas e o número de pessoas dependentes que 

crescem proporcionalmente ao envelhecimento (INOUYE et al., 2009).  

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) de 2009, o número de pessoas idosas no Brasil é superior a20milhões, 

representando cerca de 11% da população total (IBGE, 2010).E segundo 

Ramoset al. (2009), quando a prevalência de idosos em um país ultrapassa 7%, 

este passa a ser considerado envelhecido. 

A população brasileira vem passando por uma transição demográfica 

desde1940, e como consequência observa-se o aumento significativo do número 

de doenças crônicas e pessoas idosas. Essa nova realidade impacta nos modelos 

assistenciais, forçando as instituições e profissionais de saúde a cogitarem novos 

modelos de intervenções de maneira a garantir qualidade de vida ao maior 

número de pessoas(GOMES;RESCK, 2009).  

Atualmente percebe-se um aumento da demanda de idosos com 

necessidades de assistência integral ou semi-integral, devido ao seu 

acometimento por doenças crônicas. Neste panorama encontra-se o cuidador 

domiciliar. 

Para Araújo et al. (2011), cuidador é aquele que cuida de quem estiver 

precisando, por estar acamado, com limitações físicas ou mentais, com ou sem 

remuneração. Panhoca e Rodrigues (2009) descrevem que os cuidadores têm a 

função de assistir e/ou realizar a atenção adequada a pessoas com limitações 

para as atividades básicas da vida diária, estimulando sua independência e 

respeitando sua autonomia. 

Já as leis brasileiras que versam sobre a proteção da pessoa idosa – 

Política Nacional do Idoso (artigo 3º) e o Estatuto do Idoso (artigo 3º), baseadas 

na Constituição Federal (artigo 230), reiteram que é obrigação da família cuidar 

da pessoa idosa; as leis também afirmam que essa obrigação deve ser 

compartilhada com a comunidade, sociedade e poder público. Contudo, a maior 

carga de trabalho e responsabilidade recai sobre a família, especialmente sobre a 
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mulher, que mesmo sem um preparo prévio, se transforma em cuidadora da 

pessoa idosa (BORN, 2008). 

Porém, diante de uma forte política de incentivo a alta precoce dos clientes 

hospitalizados, o enfermeiro deve desenvolver o acompanhamento domiciliar, 

com atenção ao cuidador. Segundo Gomes e Resck (2009), esta interação com 

cuidador e familiares possibilita orientação sobre os cuidados e intervenções, 

pois, cabe à família dar continuidade aos cuidados até que o paciente tenha 

completa recuperação ou desenvolvimento de sua autonomia. Assim, o cuidador 

assume a responsabilidade de dar apoio e auxiliar as necessidades da pessoa 

cuidada, visando o enfrentamento de dificuldades, a superação de obstáculos e a 

continuidade da vida.  

Observa-se que este papel é deliberado a um familiar deste idoso ou ainda 

a um profissional formal. Conceição (2010) aponta que o cuidador formal é a 

pessoa que foi capacitada para auxiliar o idoso nas suas limitações, unindo-o à 

sua família e aos serviços de saúde ou à comunidade sendo, geralmente, 

remunerado pelos serviços que desempenha. 

Acredita-se que o conhecimento do perfil do cuidador do idoso poderá 

contribuir para o desenvolvimento de atividades educacionais da enfermagem e 

da equipe interdisciplinar, no sentido de se promoverem ações de 

acompanhamento domiciliar do cuidado ao idoso e de atenção ao cuidador. Por 

esta razão o presente estudo procura responder a seguinte questão norteadora: 

qual o perfil do cuidador de idoso descrito na literatura brasileira nos últimos 10 

anos?O objetivo deste estudo foi identificar o perfil do cuidador de idoso descrito 

na literatura brasileira. 

 

METODOLOGIA 

Esta é uma pesquisa de revisão de literatura, com característica descritiva 

e retrospectiva. Foi realizada por meio do levantamento de estudos publicados em 

artigos de periódicos da área de saúde no Brasil, referente aos anos de 2004 a 

2013. 

A coleta de dados ocorreu no mês de setembro de 2013 e buscaram-se 

artigos na Base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Para sua realização 

utilizou-se os descritores: perfil do cuidador e cuidador de idoso. 
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Foram incluídos no estudo somente trabalhos em formato de artigo, na 

língua portuguesa, disponíveis em texto completo, publicados entre os anos de 

2004 a 2013, que se adequavam ao tema. Os estudos que não preencheram os 

requisitos estabelecidos como critérios de inclusão foram excluídos da pesquisa. 

Para a análise dos trabalhos encontrados, foi realizada a leitura de todos 

os resumos dos trabalhos que foram encontrados na íntegra, e após foram 

selecionados os artigos que abordavam a temática estudada. Em seguida foram 

destacadas categorias temáticas por semelhança entre os estudos, o que 

possibilitou a construção de quatro categorias: predominância do sexo feminino 

no cuidado ao idoso; presença do familiar como cuidador do idoso; o trabalho 

informal; e o nível de escolaridade do cuidador. 

 

RESULTADOS 

Foram encontrados no período estabelecido para a coleta de dados,569 

artigos, sendo que 339 destes eram em língua portuguesa, publicados nos últimos 

10 anos e estavam disponíveis em texto completo. Na leitura dos resumos foi 

verificado que 29 artigos contemplavam o tema de estudo, sendo então 

selecionados para esta pesquisa (Quadro 1). 

 

QUADRO 1 - Distribuição dos estudos de acordo com autores, títulos, 

periódicos e ano de publicação, Curitiba-PR, 2013. 

 

N. AUTORES TÍTULO DO ARTIGO PERIÓDICO ANO 

1 GARRIDO, R; 

MENEZES, P.R.  

Impacto em cuidadores 

de idosos com 

demência atendidos em 

um serviço 

psicogeriátrico. 

Revista Saúde 

Pública 

2004 

 

2 CALDEIRA, A.P.S; 

RIBEIRO, R.C.H.M. 

O enfrentamento do 

cuidador do idoso com 

Alzheimer. 

Arq. Cienc Saúde 2004 

3 RICCI, N.A.; 

KUBOTA, M. T; 

Concordância de 

observações sobre a 

Revista Saúde 

Pública 

2005 
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CORDEIRO, R. C. capacidade funcional de 

idosos em assistência 

domiciliar. 

4 SANTANA, R. F; 

SANTOS, I.; 

CALDAS, C. P. 

Cuidando de idosos 

com demência: um 

estudo a partir da 

prática ambulatorial de 

enfermagem. 

REBEn (Revista 

Brasileira de 

Enfermagem) 

2005 

5 THOBER, E; 

CREUTZBERG, M; 

VIEGAS, K. 

Nível de dependência 

de idosos e cuidados no 

âmbito domiciliar. 

REBEn (Revista 

Brasileira de 

Enfermagem) 

2005 

6 LEMOS, N.D.; 

GAZZOLA, J.M.; 

RAMOS, L.R. 

Cuidando do paciente 

com Alzheimer: o 

impacto da doença no 

cuidador. 

Saúde e 

sociedade 

2006 

7 SERNA, E.C.H.; 

SOUSA, R.M.C. 

Mudanças nos papeis 

sociais: uma 

consequência do 

trauma crânio-

encefálico para o 

cuidador familiar. 

Revista Latino-

Americana de 

Enfermagem 

2006 

8 SOUZA, W.G.A. et 

al. 

Educação em saúde 

para leigos no cuidado 

ao idoso no contexto 

domiciliar. 

Arquivos 

Catarinenses de 

Medicina 

2006 

9 VILELA, A.B.A. et al. Perfil do familiar 

cuidador de idoso 

doente e/ou fragilizado 

do contexto 

sociocultural de Jequié-

BA. 

Revista Brasileira 

de Geriatria e 

Gerontologia 

2006 

10 CASSIS, S.V.A et al. Correlação entre o  Revista da 2007 
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estresse do cuidador e 

as características 

clínicas do paciente 

portador de demência. 

Associação 

Médica Brasileira 

11 FONSECA, N.R; 

PENNA, A.F.G. 

Perfil do cuidador 

familiar do paciente com 

sequela de acidente 

vascular encefálico. 

Ciência e Saúde 

Coletiva  

 

2008 

12 INOUYE, 

K;PEDRAZZINI, E.S; 

PAVARINI, S. C.I. 

Octogenários e 

cuidadores: perfil sócio-

demográfico e 

correlação da variável 

qualidade de vida. 

Texto e Contexto 

em Enfermagem 

 

2008 

13 ARRUDA, M.C; 

ALVAREZ, A.M; 

GONÇALVES, 

L.H.T. 

 

O familiar cuidador de 

portador de doença de 

Alzheimer participante 

de um grupo de ajuda 

mútua. 

Ciência, Cuidado e 

Saúde 

2008 

14 PANHOCA, I; 

RODRIGUES, A.N. 

Avaliação da qualidade 

de vida de cuidadores 

de afásicos. 

Rev. soc. bras. 

Fonoaudiol. 

2009 

15 ARAUJO, L.Z.S. et 

al. 

Cuidador principal de 

paciente oncológico fora 

de possibilidade de 

cura, repercussões 

deste encargo. 

REBEn (Revista 

Brasileira de 

Enfermagem) 

2009 

16  ARAÚJO, I.M; 

PAUL, C; MARTINS, 

M.M. 

 

Cuidar de idosos 

dependentes no 

domicílio: Desabafos de 

quem cuida. 

Ciência, Cuidado e 

Saúde 

2009 

17 DOMINGUES, 

M.A.R.C; SANTOS, 

Doença de Alzheimer: o 

perfil dos cuidadores 

O Mundo da 

Saúde  

2009 
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C.F; QUINTAS, J.R. 

 

que utilizam o serviço 

de apoio telefônico da 

ABRAz – Associação 

Brasileira de Alzheimer. 

18 PENA, S.B.; DIOGO, 

M.J.E. 

Expectativas da equipe 

de enfermagem e 

atividades realizadas 

por cuidadores de 

idosos hospitalizados. 

Revista Escola de 

EnfermagemUSP 

2009 

19 SOUZA, C.B. et al. O cuidado domiciliar de 

idosos acometidos por 

Acidente vascular 

cerebral: cuidadores 

familiares. 

Revista de 

Enfermagem da 

UERJ 

2009 

20 ZEM-

MASCARENHAS, 

S.H.; BARROS, 

A.C.T. 

O cuidado no domicílio: 

a visão da pessoa 

dependente e do 

cuidador. 

Revista Eletrônica 

de Enfermagem 

2009 

21 PIMENTA, G.M.F.et 

al. 

Perfil do familiar 

cuidador de idoso 

fragilizado em convívio 

doméstico da grande 

Região do Porto, 

Portugal. 

Revista Escola de 

Enfermagem da 

USP 

2009 

22 PINTO, M.F. et al. Qualidade de vida de 

cuidadores de idosos 

com doença de 

Alzheimer. 

Acta Paulista 

Enfermagem 

2009 

23 FIALHO, P.P.A. et 

al. 

Sobrecarga do cuidador 

em demência em uma 

amostra Brasileira: 

associação com 

Dement. 

Neuropsychol 

2009 
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sintomas. 

24 SANTOS, A.A.; 

PAVARINI, S.C.I. 

Perfil dos cuidadores de 

idosos com alterações 

cognitivas em diferentes 

contextos de 

vulnerabilidade social. 

Revista gaúcha de 

enfermagem 

2010 

25 RONDINI, C.A. et al. Análise das relações 

entre qualidade de vida 

e sobrecarga de 

cuidadoras de idosos de 

Assis – SP. 

Estudos e 

pesquisas em 

psicologia 

2011 

26 DEL DUCA, 

G.F.D.;THUME, e.;  

HALLAL, P.C. 

Prevalência e fatores 

associados ao cuidado 

domiciliar a idosos. 

Revista Saúde 

Pública 

2011 

27 GARCES, S.B.B. et 

al. 

Avaliação da Resiliência 

do cuidador de idoso 

com Alzheimer. 

Revista Brasileira 

de Geriatria e 

Gerontologia 

2012 

28 GAIOLI, C.C.L.O.; 

FUREGATO, A.R.F.; 

SANTOS, J.L.F. 

Perfil de cuidadores de 

idosos com doença de 

Alzheimer associado à 

resiliência. 

Texto e Contexto - 

Enfermagem 

2012 

29 ARAÚJO, J.S.et al.  Perfil dos cuidadores e 

as dificuldades 

enfrentadas no cuidado 

ao idoso em 

Ananindeua -PA. 

Revista Brasileira 

de Geriatria e 

Gerontologia 

2013 

FONTE: Os autores, 2013. 

 

Do total de artigos pesquisados, 23eram estudos quantitativos, 04 

qualitativos, 01 revisão de literatura e 01 foi descrito como quanti/qualitativo. Os 

periódicos que mais apresentaram publicações neste período e, nesta temática 

foram a Revista Saúde Pública, a Revista Brasileira de Enfermagem e a Revista 

Brasileira de Geriatria e Gerontologia, cada uma delas com 03 artigos. 
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Com relação à menção do gênero no cuidado domiciliar ao idoso, 26 

(89,65%) artigos apresentavam esta temática em sua descrição. Com o mesmo 

número de estudos, 26 (89,65%), destacou-se que o cuidador do idoso 

geralmente era um familiar. Treze produções (44,83%) apontavam que esta 

atividade era realizada de maneira informal, devido ao fato de ser desenvolvido, 

na maioria das vezes, por um membro da família. Dezenove estudos (65,51%) 

descreveram que o nível de escolaridade dos cuidadores era considerado baixo. 

A primeira categoria emergida na análise dos estudos selecionados foi a 

predominância do sexo feminino no cuidado ao idoso. Nessa categoria, foram 

encontrados 26 artigos, na maioria estava descrito que este papel é 

desempenhado por mulheres. Fonseca e Penna (2008) apontam que, 

culturalmente, a mulher é a principal responsável pelo cuidado da casa e filhos e 

o homem é o provedor financeiro da família. Sendo assim, ainda espera-se que 

ela assuma tal função, apesar de todas as mudanças sociais, de ter assumido 

novos papéis no mercado de trabalho e na constituição familiar. 

Arruda, Alvarez e Gonçalves (2008) afirmam que o ato de cuidar para as 

mulheres é algo natural, assim como as atividades familiares e domésticas no seu 

grupo sociocultural. Dentre essas cuidadoras observam-se filhas, netas, sobrinhas 

e ainda esposas e irmãs; estas se sentem na obrigação de cuidar, devido a 

designação para o cuidado e a experiência do cuidar.  

Já Pimenta et al. (2009), relatam que o familiar cuidador geralmente é a 

filha ou a esposa. Estas, além do cuidado permanente ao idoso, realizam todos os 

seus afazeres domésticos. E, muitas vezes, devido ao acúmulo de funções, sua 

saúde fica prejudicada, necessitando de cuidados médicos. Os autores salientam 

ainda a ambiguidade de sentimentos vivenciados, como a insatisfação por não 

poder cuidar de si mesma e a satisfação do dever cumpridos, sentimentos estes, 

muitas vezes relacionados ao cansaço e ao estresse. 

Outra categoria que se destacou foi à presença do familiar como 

cuidador de idosos. Vinte e seis estudos relacionavam o cuidado prestado ao 

idoso por algum familiar, sendo este, em sua maioria, filhas ou esposas dos 

idosos. De acordo com Santos e Pavarini (2010) a qualidade das relações 

familiares pode influenciar na qualidade do cuidado prestado. É importante que 

seja estabelecido um vínculo entre o cuidador e o idoso a fim de construir uma 
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relação de intimidade e confiança. Se as relações estiverem baseadas em 

tensões e conflitos, o cuidado pode tornar-se inadequado e cansativo, tanto para 

o idoso quanto para o cuidador. 

Já Vieira e Fialho (2010) pontuam que o cuidado prestado pelos filhos, 

especialmente pelas mulheres, pode significar uma forma de retribuição da 

oportunidade de terem sido gerados e postos no mundo. No entanto, esse 

sentimento pode ser confundido com um sentimento de obrigação,e por estarem 

presentes na cultura familiar, são percebidos como naturais. 

A terceira categoria elencada a partir da análise dos estudos selecionados 

foi o trabalho informal. Treze pesquisas relacionavam o cuidado prestado ao 

idoso por um cuidador não remunerado. Segundo Araújo et al. (2013), a maioria 

dos cuidadores precisam realizar trabalhos secundários ao cuidar para o sustento 

de sua família, pois não são financeiramente recompensados pelo cuidado 

prestado. Também relatam que a sobrecarga financeira é um fator gerador de 

grande estresse para o cuidador e sua família, tendo que reduzir sua jornada de 

trabalho ou até mesmo abandonar o emprego. 

Souza et al. (2006) afirmam que normalmente uma única pessoa é 

responsabilizada pelas tarefas do cuidado, sendo esta a “cuidadora principal”, a 

qual pode ou não ser ajudada por outros membros da família ou profissionais; 

entretanto, esse trabalho é voluntário e não remunerado. 

A última categoria emergida nesse estudo refere-se ao nível de 

escolaridade. Dezenove artigos mencionavam a escolaridade do cuidador do 

idoso, a maioria descreve que estes cuidadores tinham baixo nível de instrução, 

caracterizado como nível fundamental incompleto, porém este grau nível era 

maior que o do idoso.  

Zem-Mascarenhas e Barros (2009) mostram em seu estudo que a maioria 

dos cuidadores não haviam concluído o ensino fundamental, e uma minoria 

possuía o ensino médio. Inouye, Pedrazzani e Pavarini (2008), observam ainda 

um diferencial entre esses cuidadores, pois há um percentual maior de mulheres 

com colegial completo ou nível superior completo. 

Para Fonseca e Penna (2008), a escolaridade dos cuidadores é de extrema 

importância, visto que são eles que recebem orientações e informações da equipe 

de saúde, e a educação em saúde está diretamente ligada à capacidade de 
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aprendizado de cada pessoa, influenciando na compreensão da patologia. 

Salienta ainda que os sentimentos dos cuidadores são consequência da 

compreensão do que acontece com o paciente. 

 

DISCUSSÃO 

Os resultados apresentados apontam uma realidade sobre as 

características da pessoa que convive e cuida do idoso em seu domicílio, o que 

pode contribuir como informação para um planejamento das orientações voltadas 

à atenção domiciliar deste indivíduo.   

Na primeira categoria, a predominância do sexo feminino no cuidado, 

fica evidente o papel da mulher na prestação do cuidado, que desde os 

primórdios da vida em sociedade era voltado ao cuidado da prole e dos afazeres 

domésticos, enquanto o homem era responsável pelo sustento através da caça e 

pesca. Apesar das mudanças nos paradigmas da sociedade e da luta pela 

igualdade entre os gêneros, percebe-se ainda que esta atividade permanece sob 

a responsabilidade quase que, exclusivamente, da mulher.  

Zem-Mascarenhas e Barros (2008) afirmam que as mulheres assumem o 

cuidar por ser este um papel natural, por estar embutido em sua função social de 

mãe e por pertencer à esfera doméstica. 

Com relação à segunda categoria temática, a presença do familiar como 

cuidador de idosos, é destacada que esta é uma função que é delegada de 

forma empírica a um ente próximo. Acredita-se que o familiar torna-se o cuidador 

principal por residir junto ao idoso, podendo ser um filho ou o cônjuge que assume 

o cuidado pelo vínculo afetivo que possui, por sentir-se na obrigação de cuidar ou 

pela impossibilidade financeira de se contratar um cuidador formal.  

Segundo Born (2008), é comum a ocorrência de uma mudança típica na 

família, com a inversão dos papeis, em que muitas vezes a filha transforma-se em 

cuidadora e cuida da mãe, variando a direção habitual em que se produz o 

cuidado de pais e filhos; isto requer uma nova mentalidade e uma nova forma de 

entender esta relação, exigindo daquele que cuida um esforço maior de 

adaptação. 

Na mesma perspectiva, como é descrito em muitos estudos que este 

cuidado é dispensado por ente da família, ele acaba transformando-se em um 
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trabalho informal, o qual apresenta como um dos problemas a dificuldade 

enfrentada pelo cuidador para se adaptar e aprender as técnicas de cuidados 

específicas, uma atividade nova e diferente de sua rotina. Outra situação 

enfrentada por este cuidador informal é a necessidade de alteração de sua vida 

diária na tentativa de disponibilização de seu tempo para o cuidar do outro, e 

ainda o enfrentamento de todo o reflexo em sua vida pessoal, social, financeira e 

no seu autocuidado. 

De acordo com Brito e Rabinovich (2008), o idoso torna-se o foco da 

família, que se organiza de forma a suprir suas necessidades financeiras, físicas e 

emocionais. A saúde do cuidador fica em segundo plano e sob sobrecarga física, 

ele pode tornar-se tão doente quanto aquele de quem cuida. 

Outro fato destacado foi o nível de escolaridade. Muitos autores 

descrevem que a maioria dos cuidadores tem baixo nível de escolaridade, o que 

pode ocasionar uma maior dificuldade no entendimento tanto da patologia, dos 

termos médicos e das técnicas, quanto do manejo e do cuidado básico prestado 

ao idoso. 

Acredita-se que o grau de escolaridade dos cuidadores tenha relação direta 

com a qualidade da assistência prestada ao idoso. Segundo Oliveira et al. (2006), 

cabe aos profissionais de saúde tentar mudar esta realidade criando estratégias 

alternativas para superar as dificuldades da rotina do cuidar, orientando tais 

cuidadores de forma a garantir uma assistência segura e sem risco ao idoso. 

 

CONCLUSÃO 

O presente estudo evidencia as principais características do perfil do 

cuidador de idoso. Muitos destacam que este cuidado é prestado através de 

trabalho informal, geralmente por mulheres, membros da família, com baixo nível 

de escolaridade.  

Diante das características apresentadas, se torna possível realizar um 

planejamento de enfermagem, considerando as dúvidas e as incertezas do 

cuidador e também as necessidades individuais de cada idoso. Este planejamento 

deve ser adequado aos materiais disponíveis e às condições socioeconômicas da 

família, promovendo com esse plano de cuidados um vínculo entre o cuidador e o 

idoso, e uma interação destes com a família. É importante adequar a 
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comunicação entre cuidadores e profissionais de saúde, considerando o grau de 

instrução e nível de compreensão do cuidador, garantindo seu entendimento para 

a prestação do cuidado integral. 

Como o aumento da população idosa no Brasil é expressivo e progressivo, 

deve-se incentivara capacitação de familiares e de pessoas interessadas no 

processo do cuidar, formando recursos humanos competentes para um cuidado 

eficiente, uma vez que a desinstitucionalização do idoso é uma tendência atual 

em nossa sociedade. 
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LINGUAGEM UNIFICADA DA ENFERMAGEM UTILIZADA NO 

PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA 

Thainá Naoane de Lima1, Anne Caroline de Oliveira2, Raquel Dorcas da Silva3, 

Adriane de Oliveira4, Maria Elisa Brum do Nascimento5 

 

INTRODUÇÃO: A Insuficiência Cardíaca (IC) representa uma condição clínica 

complexa, resultante da incapacidade do coração de suprir as necessidades 

metabólicas dos tecidos do organismo, em decorrência da dificuldade de 

bombeamento sanguíneo adequado para permitir o funcionamento de cada órgão 

e seus respectivos tecidos (ANDRIETTA et.al., 2011). A IC é caracterizada como 

uma patologia que compromete a qualidade de vida de seus portadores, 

resultando em frequentes internações hospitalares em virtude da 

descompensação de seu quadro clínico, sendo a falta de adesão ao tratamento 

terapêutico indicado como causa por alguns estudos(ALITI et. al., 2011). O 

conhecimento e a conscientização sobre a patologia permitem que o paciente 

reconheça sinais e sintomas que indicam evolução da doença, bem como a 

importância da restrição de sódio e líquido na dieta alimentar e adesão aos 

medicamentos, visando modificações no comportamento com intuito de 

estabelecer um padrão de vida mais saudável (ARAÚJO et. al., 2013; 

ANDRIETTA et.al., 2011). Frente a esta realidade e considerando que a gestão 

do cuidado está cada vez mais voltada para a obtenção de melhores resultados 

na prática clínica, estratégias têm sido desenvolvidas para minimização e o 

controle desses fatores intervenientes. O processo de enfermagem é um meio 

que possibilita ao enfermeiro desenvolver e aplicar seus conhecimentos técnicos 
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científicos, evidenciar sua prática profissional e proporcionar uma assistência 

sistematizada (ANDRADE et. al., 2012). Com isso, ressalta-se a importância de 

proporcionar melhor qualidade de assistência ao paciente com insuficiência 

cardíaca hospitalizado, por meio da padronização dos termos utilizados na gestão 

do cuidado, abordando diagnósticos e intervenções de enfermagem, nesta 

clientela específica. Assim, partimos da inquietação de quais seriam os cuidados 

de enfermagem ao paciente com insuficiência cardíaca congestiva? Para 

responder a esta questão foi delineado o seguinte OBJETIVO: Descrever os 

principais diagnósticos e intervenções de enfermagem ao paciente com 

insuficiência cardíaca congestiva, segundo a Classificação Internacional para a 

Prática de Enfermagem (CIPE®) versão 2.0. METODOLOGIA: Estudo descritivo, 

tipo relato de caso, em um hospital escola da rede privada de Curitiba-PR, 

realizado por acadêmicos de enfermagem durante a prática acadêmica da 

disciplina de Processo de Cuidar em Saúde do Adulto e Idoso. A população 

estudada foi composta por um paciente do sexo feminino, 52 anos, em tratamento 

do quadro agudo de Insuficiência Cardíaca Congestiva. Como ferramenta teórico-

metodológica utilizou-se a Classificação Internacional para Práticas de 

Enfermagem, versão 2.0 para preparação dos diagnósticos e intervenções de 

enfermagem(CIPE, 2011). A coleta de dados foi realizada na unidade de 

internação, no período de setembro de 2013, por instrumento padronizado de 

enfermagem que compreende dados de identificação, admissão e histórico, 

exame físico e informações adicionais, tais como as necessidades humanas 

básicas. Para subsidiar a pesquisa foram utilizadas informações provenientes do 

prontuário clinico,como resultados de exames e intercorrências durante a 

hospitalização. Para organização dos resultados foram seguidos os seguintes 

passos: compilação de dados oriundos do histórico de enfermagem, levantamento 

de problemas e elaboração dos diagnósticos e intervenções de enfermagem 

conforme a CIPE Versão 2.0. A elaboração dos diagnósticos de enfermagem foi 

obtida com o uso de um termo do eixo foco e outro do eixo julgamento para 

compor esse agrupamento. Para as intervenções de enfermagem foram incluídos 

termos dos eixos ação, foco, tempo, meio, cliente e localização. Por se tratar de 

metodologia pedagógica da disciplina, este trabalho não foi submetido ao Comitê 

de Ética e Pesquisa. RESULTADOS: Histórico de Enfermagem - Mulher, 52 anos, 
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viúva. Admitida no Hospital Cruz Vermelha em 07 de setembro de 2013, 

apresentando quadro de dispneia, ansiedade, dor nas costas e tosse frequente, 

sendo encaminhada para internação no posto 1 do mesmo. No dia 09 de 

setembro desse mesmo mês houve piora progressiva da dispneia quando, 

portanto, foi-lhe oferecido suporte de O2, porém apresentava-se hipotensa (60/40 

mmHg) e bradicardica, sendo encaminhada para a UTI, onde permaneceu por 

apenas um dia. Anteriormente esteve internada para a implantação de 

marcapasso. Faz uso das seguintes medicações: Aldactone (diurético), Aspirina 

(AINE e antitérmico), Clexane(anticoagulante), Divelol (agente bloqueador beta-

adrenérgico), Drenol (diurético), Lasix (diurético), Renitec (anti-hipertensivo), 

Prozac (antidepressivo). Relata sentir dificuldade de deglutição. Nega tabagismo 

e etilismo, bem como possuir alguma comorbidade. No entanto, possui histórico 

familiar para cardiopatia. Os sinais vitais para aquele momento foram pressão 

arterial de 190/70mmHg, pulso em 48 ipm, respiração a 23 mpm e temperatura 

em 35,5 ºC. Ao exame físico apresentou crânio simétrico, couro cabeludo com 

higiene satisfatória e integridade preservada, sem presença de parasitas, possui 

cabelos presentes e com brilho. Face apresenta-se simétrica com motricidade e 

sensibilidade preservadas. Olhos simétricos, conjuntivas coradas, pupilas 

isocóricas, mobilidade preservada e acuidade visual diminuída. Pavilhão auricular 

simétrico, higiene satisfatória e integridade preservada. Nariz simétrico e 

integridade preservada, fluxo livre, higienização satisfatória. Lábios corados, 

língua integra, tônus e mobilidade normal, e mucosa oral íntegra.Pescoço com 

mobilidade e tonicidade muscular normal e glândulas não palpáveis. Tórax 

simétrico, mas com cicatriz cirúrgica na parte superior (próximo à clavícula) e 

inferior do lado direito. Na ausculta pulmonar houve presença de murmúrios 

vesiculares, expansibilidade pulmonar preservada e com ritmo respiratório rítmico, 

sem presença de tosse, e com dispneia aos esforços. A ausculta cardíaca bulhas 

hipofonética. O abdome simétrico, plano com presença de ruídos hidroaéreos, 

higienização satisfatória, e presença de cicatriz cirúrgica. Realizado exame 

complementar de Ecocardiografiatranstorácica, no qual o ventrículo esquerdo 

estava dilatado e hipocontrátil com função global sistólica diminuída de forma 

severa. Já o átrio esquerdo apresentou-se aumentado. Presença de refluxo mitral 

severo e refluxo tricúspide leve. PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE 



69 

ENFERMAGEM: Com base nesses dados, os principais diagnósticos de 

enfermagem encontrados e organizados através da Classificação Internacional 

para a Prática de Enfermagem (CIPE®) versão 2.0 foram: Risco de infecção; 

Integridade da pele comprometida; Conhecimento sobre o processo patológico 

diminuído; Sistema cardiovascular comprometido; Dispneia funcional; Intolerância 

à atividade; Ansiedade e Deglutição comprometida. A partir desses diagnósticos e 

dados encontrados na literatura, elencaram-se as intervenções de enfermagem 

em linguagem unificada da mesma a ser utilizadas no paciente com Insuficiência 

Cardíaca Congestiva: Monitorizar sinais e sintomas de infecção três vezes ao dia; 

Cuidar do local de inserção de dispositivo acesso intravenoso, frequentemente; 

Avaliara susceptibilidade à infecção no período de hospitalização; Examinar 

recuperação da pele diariamente; Explicar sobre o processo patológico ao doente 

e à sua família; Avaliar a atitude face ao processo patológico e ao regime de 

tratamento; Avaliar a aceitação do estado de saúde do indivíduo; Verificar o valor 

da pressão sanguínea quatro vezes ao dia; Avaliar ritmo e frequência cardíaca 

quatro vezes ao dia; Observar alterações que resultem em bradicardia; Relatar 

presença ou ausência de dispositivo cardíaco de implantação; Monitorizar padrão 

respiratório quatro vezes ao dia; Ensinar como aumentar a tolerância à atividade 

com menor gasto energético; Avaliar atividade executada pelo próprio doente; 

Estabelecer confiança com o indivíduo; Aconselhar sobre o medo como papel de 

enfermeiro; Avaliar capacidade para deglutir do doente; Verificar padrão 

alimentar. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O presente estudo permitiu 

contemplarmos o cenário vivido pelos pacientes portadores de Insuficiência 

Cardíaca Congestiva, observando os desafios que estes enfrentam para alcançar 

melhor qualidade de vida, contribuindo enquanto profissionais da saúde,na 

construção de cuidados de enfermagem que devem ser realizados, a fim de 

ampará-los no processo saúde-doença. A sistematização do cuidado contribui 

para uma visão expandida das estratégias e ações do enfermeiro na promoção de 

suporte a esses pacientes, a fim de evitar possíveis complicações decorrentes de 

dúvidas ou falta de adesão ao tratamento, incentivando-os a estabelecer maior 

autonomia em seu estado de saúde. 

 

DESCRITORES: Cuidados de enfermagem, Insuficiência Cardíaca, Terminologia. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE EM CHOQUE 

SÉPTICO DE FOCO URINÁRIO 

Fabiane Victor Dias1; Rebeca Chambler Mechi2; Thiago Christel Truppel3 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente a sepse é a principal causa de mortes nas unidades 

de terapia intensiva (UTI). O número de óbitos por sepse é superior que o Infarto 

Agudo do Miocárdio e alguns tipos de câncer (DIAS, 2013). Nosso país tem uma 

das mais altas taxas de mortalidade do mundo pela sepse. Estima-se que 400 mil 

novos casos são diagnosticados por ano com 240 mil óbitos anuais (DIA 

MUNDIAL DA SEPSE, 2013). A sepse apresenta um estadiamento progressivo: A 

Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS): resposta do organismo a 

um insulto variado (trauma, pancreatite, grande queimado, infecção sistêmica), 

com presença de pelo menos dois dos seguintes critérios: Temperatura corporal 

>38ºC ou <36ºC; Frequência cardíaca >90 bpm; Frequência respiratória >20 rpm 

ou PaCO2< 32 mmHg; Leucócitos > 12.000cels/mm3 ou 4.000 cels/mm3, ou ainda 

presença de 10% de formas jovens (bastões). A sepse é a SIRS decorrente de 

processo infeccioso comprovado ou com alta suspeita clínica, não sendo 

necessária cultura positiva. A evidência de infecção pode ser feita com bases 

clínicas, como o encontro de abscessos e a detecção de bactérias em líquidos 

orgânicos previamente estéreis. Já a sepse grave é a sepse associada à 

manifestação de hipoperfusão tecidual e disfunção orgânica, caracterizada por 

acidose lática, oligúria ou alteração do nível de consciência, ou hipotensão arterial 

com pressão <90mmHg, porém sem a necessidade de agentes vasopressores. 

Por último tem-se o choque séptico, o qual é caracterizado por hipotensão ou 

hipoperfusão induzido pela sepse, refratária à ressuscitação volêmica adequada e 

com subsequente necessidade de administração de agentes vasopressores. 

Considera-se hipotensão arterial uma pressão arterial sistólica inferior a 90mmHg, 

ou queda na pressão sistólica maior que 40mmHg em pacientes previamente 
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hipertensos (KNOBEL,2006). O tratamento do choque séptico abrange em 

primeiro lugar a reposição volêmica com colóides ou cristalóides para restaurar a 

volemia e melhorar o débito cardíaco e a oferta de O2 tecidual. Caso a reposição 

volêmica não tenha resultados satisfatórios recomenda-se a administração de 

drogas vasoativas para aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial 

média. O tratamento do foco infeccioso deve ser iniciado imediatamente. 

Pesquisas demonstram que a terapia antimicrobiana iniciada em no máximo 1h 

do início dos sintomas traz benefícios consideráveis. OBJETIVO: Descrever a 

assistência de enfermagem ao paciente com choque séptico de foco urinário. 

METODOLOGIA: Estudo descritivo com abordagem qualitativa, do tipo estudo de 

caso. A coleta de dados foi realizada na Unidade de Terapia Intensiva de um 

Hospital Escola da cidade de Curitiba em setembro de 2013. Os dados foram 

coletados por meio de uma entrevista semi-estruturada dirigida aos familiares, 

bem como por meio da avaliação das informações no prontuário do paciente, 

como resultados de exames complementares, intercorrências durante a 

hospitalização e exame físico. A análise dos dados foi realizada por meio dos 

diagnósticos de enfermagem segundo a NANDA (North American Nursing 

Diagnosis Association) e CIPE (Classificação Internacional das Práticas de 

Enfermagem). Diante dos diagnósticos, determinou-se as intervenções ao 

paciente. RESULTADOS: Segundo relato dos familiares, desde o acidente 

vascular encefálico (AVE), há três anos, a paciente tem debilitações físicas e há 

três meses quadros esporádicos de confusão mental. No dia 24 de agosto 

realizou diversos exames com resultados normais. Em 29 de agosto a paciente 

apresentou fraqueza e mal estar. No dia 30 houve piora, apresentando dificuldade 

de deambular. A família chamou o SAMU que a levou para o Centro de Urgências 

Médicas. No dia 31 evoluiu com rebaixamento do nível de consciência sendo 

entubada e mantida em ventilação mecânica com transferência para o Hospital. 

História mórbida pregressa: ICC descompensada; HAS; 2 AVC’s há 3 anos; 

Cateterismo sem alterações há 3 anos. História mórbida atual: choque séptico 

com foco urinário. Hábitos e condições de vida: familiares relatam que a paciente 

não realizava atividade física de forma regular; nega tabagismo e etilismo; possui 

uma alimentação saudável; participava do programa de hipertensos da Unidade 

de saúde. EXAME FÍSICO Paciente em sedoanalgesia contínua com midazolam e 
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fentanil. Ramsay 5. Hipotensa, hidratada, anictérica e acianótica. Pupilas 

isocóricas; Sem linfonodos palpáveis. Cateter venoso periférico em jugular 

esquerda, permeável e sem sinais flogísticos. Tórax simétrico com murmúrios 

vesiculares presentes. Em VM via TOT, modo A/C, modalidade ventilatória: VCV; 

FIO2 : 45%; PEEP: 5; VT: 450ml; FR: 15 rpm; PPI: 24 cmH2O; VE: 6.750; JT= 4; 

Tins: 0.94; Texp: 2,66; Relação I:E= 1:2; Sensibilidade: 5. Mantém CVC duplo lúmen 

em subclávia direita. Bulhas cardíacas rítmicas normofonéticas. Mantém cateter 

arterial em radial esquerda. Abdome distendido, sem presença de massas ou 

viceromegalias na palpação. RHA diminuídos. Sonda vesical de demora, com 

débito urinário de 500ml em 3 horas  de coloração amarelo turvo. Presença de 

resíduo na extensão da sonda. Edema em membros inferiores, sinal de cacifo+. 

Paciente em jejum no período e precaução de contato. Sinais vitais: pressão 

arterial invasiva: 73/60 mmHg; pressão arterial média: 65 mmHg; F.C.: 150 bpm; 

F.R.: 15 rpm; T.: 350C. Gasometria: pH-  7,50; PaCO2-  32,0 mmHg; PaO2-  105,0 

mmHg; HCO3- 25,0;SO2-  98,0%; BE- 2,5 mEq/L. Os resultados da gasometria 

trazem as seguintes alterações: Hipocapnia (PaCO2-  32,0 mmHg), hiperóxia 

(105,0 mmHg), relação PaO2/ FIO2 de 233. Com base nos cálculos indicados de 

parâmetros ventilatórios para melhoria das alterações acima citadas trazemos as 

seguintes modificações: FIO2: 39%; PEEP: 8; VT: 420ml; FR: 13 rpm; PPI: 24 

cmH2O; VE: 5.400; JT= 4, 61; Tins: 1,53; Texp: 3,06; Relação I:E= 1:2; 

Sensibilidade: 5. DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

Choque séptico: Monitorar parâmetros hemodinâmicos de 2h/2h (ECG, FC, PAM, 

PVC, DU, T, FR, SpO2). Verificar sinais vitais (PA, pulso, T, FR e dor) de 2/2h. 

Avaliar e anotar quantidade, coloração e odor das eliminações vesicais, avaliar a 

pele (coloração, temperatura, sensibilidade e umidade). Risco de aspiração: 

Manter cabeceira elevada a 45°; Verificar posição de sonda nasogástrica antes da 

administração de medicamentos e alimentos. Desobstrução ineficaz de vias 

aéreas: Realizar aspiração de vias aéreas superiores e inferiores quando 

necessário; descrever aspecto de secreção traqueobrônquica; realizar troca de 

filtro de barreira se condensado ou presença de sujidade. Risco de lesão: 

Monitorizar a pressão do cuff e manter abaixo de 35 cmH2O. Risco de infecção: 

Realizar higiene oral com antisséptico bucal de 6/6h; manter cabeceira elevada a 

450. Risco de extubação acidental: Realizar fixação do TOT; monitorar nível de 
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sedação pela escala de Ramsay e comunicar enfermeiro se agitação. Risco de 

integridade da pele prejudicada: Verificar a fixação do tubo para não deixá-la 

muito apertada; avaliar pontos de pressão e comunicar enfermeiro; colocar coxins 

em cadarços. Mobilidade no leito prejudicada com resultado esperado de 

Minimizar distrofias musculares: Buscar suporte da fisioterapia. Risco de quedas: 

Manter grades da cama elevadas. CONCLUSÃO: O enfermeiro tem importante 

atuação no cuidado do choque séptico, pois acompanha diariamente o paciente 

podendo assim avaliar o desenvolvimento do mesmo, pois este necessita em 

todos os aspectos dos cuidados de enfermagem. Com este estudo tanto 

estudantes como profissionais de saúde podem averiguar o processo de uma 

assistência sistematizada de saúde em casos de choque séptico.  

 

DESCRITORES: Cuidados de enfermagem, Choque séptico, Unidades de terapia 

intensiva. 
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A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE 

SUBMETIDO À REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO 

Alessandra Baliski 1, Silvia Carla Gondim2, Thiago Christel Truppel 3 

 

INTRODUÇÃO: O Infarto Agudo do Miocárdio é a morte do músculo cardíaco 

ocasionado pela interrupção de sangue na artéria coronária. Para Susana Bajaña 

Mosqueira et al (2008, p.120),“o infarto agudo do miocárdio é a evolução da 

isquemia e da necrose do tecido do miocárdio. É o resultado de uma diminuição 

brusca da perfusão coronária ou de um aumento da demanda do miocárdio de 

oxigênio, sem que exista uma perfusão coronária adequada”. A principal causa é 

trombose, que é a formação de coágulo dentro da artéria coronária, formando no 

local uma placa de ateroma. O indivíduo com infarto agudo do miocárdio pode 

sentir dor no peito, mas não é obrigatório. Para definir o infarto agudo do 

miocárdio nas primeiras horas é necessário estar sob cuidados médicos e realizar 

alguns exames, como eletrocardiograma, dosagem de enzimas cardíacas CK-MB 

e/ou Troponina. O tratamento é realizado por meio de medicações, angioplastia e 

revascularização do miocárdio. As medicações mais comumente utilizadas são os 

antiagregantes plaquetários (AAS, clopidogrel, etc), estatinas (controle lipêmico), 

controle da hipertensão arterial sistêmica (se presente) e da Diabetes Mellitus (se 

presente).  Outro método de tratamento é a angioplastia com ou sem stent, que é 

definida como a dilatação por meio de cateterismo cardíaco das artérias 

coronárias doentes. Já a revascularização do miocárdio é uma cirurgia para 

realização de pontes que irão ultrapassar a doença nas artérias coronárias, com o 

objetivo de reestabelecer o suprimento sanguíneo adequado ao miocárdio. 

OBJETIVO: Realizar as etapas do Processo de Enfermagem em um paciente 

com diagnóstico de revascularização do miocárdio. METODOLOGIA: Estudo 
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descritivo de abordagem qualitativa do tipo estudo de caso. A coleta de dados foi 

realizada em uma Unidade de Terapia Intensiva Adulto de um hospital de ensino 

na cidade de Curitiba-PR, no mês de setembro de 2013. Os dados foram 

coletados por meio da entrevista e exame físico realizados durante a internação 

do paciente. Foram também utilizadas as informações contidas no prontuário do 

paciente, como resultados de exames realizados e intercorrências durante a 

hospitalização. Após a coleta de dados foram levantados todos os possíveis 

problemas de enfermagem para a nomenclatura da CIPE (Classificação 

Internacional para as Práticas de Enfermagem) com suas respectivas 

intervenções. A análise dos dados contemplou os passos do processo de 

enfermagem: histórico, diagnóstico, intervenções e implementação dos cuidados 

de enfermagem. Por se tratar de um estudo de caso acadêmico esse trabalho não 

foi enviado ao comitê de ética e pesquisa. RESULTADOS: Paciente identificado 

como EML, 64 anos, sexo masculino, casado, cinco filhos, aposentado, 

funcionário público, residente em Curitiba. História mórbida pregressa: 

hipertensão arterial, diabetes mellitus há vinte anos e dislipidemia. Relatou na 

primeira internação que não realizava acompanhamento médico há muitos anos. 

Hábitos de vida: paciente não realizava atividades físicas de forma regular, 

mantinha uma alimentação saudável porem sem acompanhamento de 

nutricionista, não aderia aos programas de hipertensão e diabetes da Unidade 

Básica de Saúde. A queixa principal do paciente era a angina estável e cansaço 

extremo. Em junho/13, realizou os procedimentos de Cateterismo Cardíaco, 

seguido de Angiografia Transluminal Coronariana com stent. Em agosto deu 

entrada no pronto atendimento do hospital com queixa de dor tipo queimação 

precordial aos esforços que melhorava em repouso; ficou internado por três dias e 

realizou novamente, quando foi identificado a suboclusão de diâmetro da artéria 

intra stent envolvendo grande ramo diagonal + coronária direita. Realizou o 

exame de doppler de carótida + ecocardiogramatranstorácica que avalia as 

alterações de contratilidade segmentar do miocárdio, com posterior indicação de 

cirurgia de revascularização miocárdica. Exame físico: Ao exame físico 

apresentou os seguintes parâmetros hemodinâmicos: temperatura:35,6ºC; 

frequência respiratória: 20 rpm; frequência cardíaca.: 139 rpm; escala de dor: 4, 

pressão arterial sanguínea: 89/50mmHg; pressão arterial média de 62mmHg na 
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radial em membro superior esquerdo; pressão venosa central: 6mmHg em cateter 

venoso central na subclávia; Glicemia capilar 225mg/dl; SpO2: 98%; 

suplementação de oxigênio em mascara de Venturi. Nível de consciência e 

sistema nervoso: escala Glasgow 15; Pupilas isocóricas, fotorreagentes 

bilateralmente em formato circular; acuidade auditiva normal em ambos os 

ouvidos. Tórax em forma normal, com presença de ferida cirúrgica em região do 

esterno apresentando curativo limpo e seco, D1 de pós-operatório com dreno de 

mediastino direito e pleural esquerdo. À ausculta pulmonar apresentando 

murmúrios vesiculares e ruídos adventícios com ruídos crepitantes presentes, à 

ausculta cardíaca apresentou taquicardia abafadas. Abdômen distendido com dor 

a palpação, ruídos hidroaéreos presentes. Membros inferiores e superiores sem 

sinais de edema. Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem: Após 

levantamento de problema obteve-se as seguintes intervenções de enfermagem: 

Instabilidade hemodinâmica - Observar sinais de instabilidade hemodinâmica: 

queda da pressão arterial, arritmia cardíaca, pulso periférico finos ou pulso 

paradoxais, diminuição da pressão de pulso e alterações da saturação venosa. 

Manter monitorização continua de eletrocardiograma e pressão arterial invasiva. 

Controle da diurese. Êmese - Administrar antieméticos prescritos; deixar 

cabeceira elevada para melhorar o processo respiratório. Risco de choque por 

tamponamento cardíaco - manter monitoramento hemodinâmico do paciente, 

manter controle do volume do dreno de mediastino, analisar aspectos como 

coloração e viscosidade do mesmo. Risco de sangramento - orientar e 

supervisionar o repouso no leito, observar continuamente os locais de inserção de 

dreno e punção de acesso a fim de verificar possíveis extravasamentos 

sanguíneos. Risco de infecção - Realizar curativo em inserção de acesso 

venoso central com álcool 70% uma vez ao dia e comunicar ao enfermeiro se 

sinais flogístico. Troca de gases prejudicada - Elevar cabeceira a 45°, solicitar 

suporte fisioterápico duas vezes ao dia, manter paciente em nevoa conforme 

prescrição médica. Integridade da pele prejudicada - Realizar curativo em ferida 

cirúrgica com álcool 70% uma vez ao dia. Comunicar ao enfermeiro se sinais 

flogístico. Risco de glicemia instável - Controlar e anotar nível glicêmico por 

glicemia capilar antes das refeições. Atentar ao sinal de hipoglicemia e 

hiperglicemia. Pesar diariamente. Promover nutrição adequada às necessidades 
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metabólicas do paciente e restrições. Orientar quanto à terapêutica 

medicamentosa. CONCLUSÃO: A equipe de enfermagem em terapia intensiva 

não se limita somente em oferecer assistência técnica aos pacientes submetido a 

este setor. Cabe ao profissional de saúde além de apoio terapêutico ao paciente, 

oferecer suporte para o enfrentamento da doença. Pacientes com doenças 

cardiovasculares são submetidos a tratamento prolongados e expostos aos 

efeitos dos mesmos e geralmente encontra-se com a estima baixa e depressiva. 

Esses conjuntos de fatores levam a uma série de transformações tanto no âmbito 

social como no âmbito familiar do paciente. Assim, o enfermeiro possui o 

compromisso de apoio e suporte ao paciente e à sua família, com seu 

conhecimento teórico-científico que sustente sua prática profissional. 

 

DESCRITORES: Cuidados de Enfermagem, Enfermagem pós-anestésico, 

Assistência centrada no paciente. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM 

BLOQUEIO ATRIO-VENTRICULAR TOTAL  

Ana Paula Antunes1; Camila Bregeiron Sielski2; Carla Caroline Bomfim3; Thiago 

Christel Truppel4 

 

INTRODUÇÃO: Bradiarritmias são alterações da frequência e/ou ritmo cardíaco 

que cursam com resposta ventricular baixa. Essas alterações dividem-se em dois 

grandes grupos: disfunção do nó sinusal e bloqueios atrioventriculares. A 

disfunção do nó sinusal divide-se em bradicardia sinusal, parada sinusal, bloqueio 

sinoatrial e síndrome de taquibradicardia (KNOBEL). Os bloqueios 

atrioventriculares dividem-se em bloqueio AV de 1º Grau, bloqueio AV de 2º Grau 

– Mobitz Tipo I, bloqueio AV de 2º Grau – Mobitz Tipo II e bloqueio AV de 3º Grau 

ou total. No BAVT há uma completa ausência de condução átrio ventricular, 

sendo os átrios e ventrículos comandados por um marca passo independente. O 

BAVT localiza-se abaixo do feixe de His (uma estrutura de bifurcação que leva 

estímulos específicos para cada ventrículo) em 61% dos pacientes, no feixe de 

His em 14 a 18% e no Nó Átrio Ventricular (NAV) em cerca de 21% dos pacientes. 

Quando o BAVT está associado ao QRS estreito, o bloqueio encontra-se em geral 

no NAV, entretanto o QRS é estreito em 47% dos pacientes com bloqueio no feixe 

de His. Quando situado no NAV, o BAVT apresenta ritmo de suplência ventricular 

com frequência de 40 a 60 bpm, aumentando com o exercício e a atropina, sendo 

assim de caráter mais estável. No BAVT há uma completa perda de condução 

entre os átrios e os ventrículos, com independência completa das contrações 

atriais e ventriculares (KNOBEL). O bloqueio pode ser intermitente ou 

permanente, caracterizando-se por ondas P normais e habitualmente apresentam 

um ritmo mais rápido do que os complexos QRS. O ritmo de escape pode ser 
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juncional (QRS estreito) ou ventricular (QRS alargado). O tratamento consiste em 

uso de marca-passo provisório transvenoso. Posteriormente se não houver 

reversão do quadro é indicado o uso do marca-passo definitivo (NETTINA, 

2007).O implante do marca-passo definitivo é indicado excepcionalmente quando 

o bloqueio estiver localizado no NAV, se o paciente apresentar sintomas de baixo 

fluxo cerebral, aceleração inadequada da frequência cardíaca (FC) durante 

esforço, insuficiência cardíaca ou arritmia ventricular grave. Uma bradiarritmia 

pode exigir um tratamento urgente, pois é passível de detereorização 

hemodinâmica rápida. Nessas condições o marca-passo transvenoso deve ser 

providenciado o mais rápido possível. O uso de fármacos como 

Atropina,Dopamina, Epinefrina, e Isoproterenol podem ser utilizados para 

aumentar a FC enquanto o marca-passo é disponibilizado (NETTINA, 2007).O 

Choque cardiogênico é uma situação de hipoperfusão tecidual sistêmica devido a 

incapacidade do músculo cardíaco fornecer débito adequado as necessidades do 

organismo. O diagnóstico clínico é realizado na presença de hipotensão e 

evidências de hipoperfusão tissular, tais como oligúria, cianose, extremidades 

frias e alteração do nível de consciência. A persistência do estado de choque, 

após a correção de fatores miocárdicos e extracardíacos que contribuem para a 

redução da perfusão tecidual, como hipovolemia, arritmias, hipóxia, distúrbios 

metabólicos do equilíbrio ácido-básico, confirmam o diagnóstico de choque 

cardiogênico. OBJETIVO: Aplicar e descrever a metodologia da assistência de 

enfermagem em paciente com bradiarritmia conforme fundamentação da CIPE e 

NANDA. METODOLOGIA: Estudo descritivo com abordagem qualitativa, do tipo 

estudo de caso. A coleta de dados foi realizada em um hospital de Curitiba/PR em 

setembro de 2013 através do prontuário eletrônico do paciente. Houve análise 

reflexiva dos dados baseados na literatura de KNOBEL. RESULTADOS: I.C.S, 71 

anos, aposentada, divorciada, residente da cidade de Pinhais/PR,encontrava-se 

em seu 2° dia de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). I.C.S 

apresentava história mórbida pregressa de flutter atrial (caracterizado por uma 

frequência atrial entre 250 e 350 batimentos por minuto, por uma onda P 

identificada como onda F (padrão serrilhado), e pela presença de um bloqueio do 

nó AV de 2:1 ou até mesmo 4:1, levando a uma frequência ventricular em torno 

de 150 a 180 batimentos por minuto) e fibrilação atrial (uma arritmia 
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supraventricular caracterizada por uma ativação ventricular não coordenada, com 

consequente deterioração da função mecânica atrial). Sua internação ocorreu 

devido à intoxicação pelo fármaco de uso contínuo, Amiodarona (um antiarrítmico 

utilizado para distúrbios graves do ritmo cardíaco, tais como taquicardia 

ventricular e taquicardia supraventricular). I.C.S era mantida em coma induzido, 

sob sedação, Ramsay 6, em VM invasiva, por Tubo Orotraqueal (TOT), modo 

A/C, modalidade VCV, monitorado pelos três parâmetros ventilatórios 

(oxigenação, ventilação alveolar e tempo) FiO2: 91%, PEEP: 6cmH2O, FR:17, 

Relação I:E: 1:2 e Vt: 552ml, com SNE recebendo suporte nutricional por BI, com 

AVC em subclávia E, recebendo medicação por BI e mantida em precaução de 

contato apenas como prevenção de outros agravos. Ao exame físico apresentou 

mucosa ocular íntegra, pupilas não reagentes, mucosa oral íntegra, sem 

linfonodos palpáveis na região cervical, á ausculta cardíaca BCRNF SS, 

apresenta marca-passo transvenoso, a ausculta pulmonar MV+, á ausculta 

abdominal RHA+, á palpação apresenta abdome flácido, MMSS edemaciados, 

MMII apresentando sinal de Cacifo positivo (++), mantém SVD e débito urinário de 

1000 ml de aspecto âmbar, e apresenta hematomas na região torácica. 

DIAGNÓSTICOS (D.E) E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM (I.E): D.E: Risco 

para infecção. I.E: Notificar sinais flogísticos; Limpar o local da incisão com 

clorexidina alcoólica, usando técnica estéril; Avaliar queixas do paciente quanto à 

sensibilidade e desconforto; Verificar temperatura a cada 4 horas e notificar 

elevações da temperatura e administrar antibioticoterapia conforme prescrição. 

D.E: Risco de Lesão devido à inserção de marca passo. I.E: Observar se foi 

realizada radiografia de tórax após a inserção para assegurar o posicionamento 

correto do fio da derivação e se não há líquidos no pulmão; Monitorar para sinais 

e sintomas de pneumotórax e hemotórax; Avaliar continuamente a evidência de 

sangramento; Monitorizar evidências de migração da derivação e perfuração do 

coração; Proporcionar um ambiente eletricamente seguro para o paciente; 

Prevenir mau funcionamento acidental do marca-passo e monitorizar 

desequilíbrios eletrolíticos, hipóxia e isquemia miocárdica. D.E: Risco de 

broncoaspiração. I.E: Elevar braço do ventilador; Realizar aspiração do TOT 1 vez 

ao dia ou mais S/N; Descrever aspecto das secreções traqueobronquicas 

(coloração, viscosidade, quantidade); Manter cabeceira elevada 30°; Avaliar 
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permeabilidade do filtro de barreira (trocar de 7/7 dias ou antes S/N); Fixar TOT 

com cadarço; Monitorizar pressão do cuff e realizar higiene oral e nasal 1 vez ao 

dia ou mais S/N. D.E: Perfusão Tissular Alterada. I.E: Elevar MMII; Solicitar 

suporte da fisioterapia; Melhorar oxigenação; Verificar pulso periférico de 6/6h e 

avisar enfermeira caso estejam diminuídos. D.E: Arritmia Presente. I.E: Investigar 

prévias de débito cardíaco diminuído; Aplicar desfibrilação se necessário; 

Administrar drogas antiarrítmicas COM; Monitorizar e anotar os sinais vitais do 

paciente continuamente e realizar eletrocardiograma de 12 derivações. D.E: 

Choque Cardiogênico Presente. I.E: Estabelecer monitorização 

eletrocardiográfica contínua; Monitorizar parâmetros hemodinâmicos; Monitorar 

PA e PAM, mantendo PAM acima de 60 mmHg; Realizar balanço hídrico rigoroso, 

medindo a urina a cada hora; Administrar terapia medicamentosa. CONCLUSÃO: 

O BAVT pode causar diminuição da qualidade de vida dos seus portadores, 

inclusive, com potencial risco de morte precoce. Portanto o implante de 

marcapasso transvenoso e o tratamento farmacológico adequado contribuem de 

maneira expressiva em seu tratamento, com consequente melhora na sobrevida. 

CONTRIBUIÇÃO PARA ENFERMAGEM: Devido à existência de inúmeras 

arritmias cardíacas, o profissional enfermeiro deve estar sempre atualizado, 

visando sempre à qualidade do cuidado prestado. A interação do enfermeiro com 

o paciente é de extrema importância para possibilitar a identificação de suas 

necessidades objetivas e subjetivas. Outro aspecto importante do cuidado de 

enfermagem é o suporte educativo para o paciente com BAVT, para que ele 

possa dar continuidade ao tratamento de forma correta evitando novas 

internações. Portanto a contribuição dessa temática para a Enfermagem é o 

reconhecimento imediato desse tipo de bradiarritimia, propiciando ao enfermeiro e 

toda equipe multiprofissional um inicio rápido do tratamento ao portador de BAVT. 
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ESTUDO DE CASO: CUIDADOS COM O PACIENTE COM 

INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 

Gabriela Zambaldi1; Rosani de Limas2; Adriano Shimbo3 

 

INTRODUÇÃO: A insuficiência cardíaca congestiva é uma síndrome de múltiplas 

causas, podendo afetar o ventrículo, direito, esquerdo ou ambos. O débito 

cardíaco no ICC geralmente está abaixo do normal. Principais sintomas incluem 

taquicardia, diminuição da tolerância ao exercício e dispneia, edema periférico e 

pulmonar e cardiomegalia. A diminuição da tolerância ao exercício, com fadiga 

muscular rápida, é a principal consequência direta da redução do débito cardíaco. 

As outras manifestações clinicas decorrem de tentativas do organismo em 

compensar o defeito cardíaco intrínseco (KATZUNG, 1995). Principais sinais 

sintomas: Falta de ar durante a atividade física ou mesmo em repouso (com a 

evolução mais grave da doença) com piora ao deitar-se e tosse persistente ou 

chiado com catarro branco ou rosa tingido de sangue (devido ao acúmulo de 

líquidos no pulmão); Inchaço (edema)nas pernas, tornozelos e pés; Inchaço da 

barriga (ascite); Vontade de urinar a noite; Batimentos cardíacos rápidos ou 

irregulares; Fadiga e fraqueza; Ganho de peso repentino devido ao acúmulo de 

líquidos no corpo; Falta de apetite e náuseas; Dificuldade de concentração ou 

diminuição da atenção (KATZUNG, 1995). Principais fármacos representativos: 

Digoxina; Digitoxina; Ouabaína. Dos três, a digoxina é sem dúvida a mais 

utilizada. Tem uma boa absorção após administração V.O. Não é extensivamente 

metabolizada em seres humanos, sendo grande parte excretada pelos rins. Os 

digitálicos tem múltiplos efeitos cardiovasculares diretos e indiretos, com 

consequências tanto terapêuticas como tóxicas. Além disso, eles tem efeitos 

indesejáveis sobre o sistema nervos central e o trato digestivo (KATZUNG, 1995). 

OBJETIVO: Adquirir mais conhecimento sobre a Insuficiência Cardíaca 

Congestiva e buscar detectar os principais diagnósticos de Enfermagem segundo 
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a taxonomia da NANDA, estabelecendo resultado esperado e prescrições de 

Enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de um de um estudo descritivo, do tipo 

estudo de caso, desenvolvido a partir da avaliação clinica, durante estágio 

supervisionado em um Centro de Urgência Médica – CMUM de Curitiba. 

Anamnese e Exame Físico: Identificação: Paciente sexo masculino, 88 anos, 

DPOC, ex-tabagista há 10 anos, HAS há 10 anos, sequelas de AVE há 5 anos, 

faz uso de marcapasso, hemiplegia direita.Glasgow, 13 (O: 4; M:5; V: 4), pupilas 

anisocóricas, estase jugular, ausculta pulmonar com sibilos difusos, esforço 

respiratório, Bulhas cardíacas hipofonéticas, ritmo irregular, ruídos hidroaéreos 

presentes, abdômen flácido, fígado palpável, débito urinário concentrado 33ml/h, 

evacuação ausente, perfusão 4 segundos, pulso filiforme, edema ++, pele fria, 

pegajosa, desidratada.SSVV: PA: 130/70 FR: 20 FC: 62 T: 35,5°C. 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM: Risco de perfusão tissular periférica 

ineficaz: Risco de redução na circulação sanguínea periférica, que pode 

comprometer a saúde. Fatores de Risco: Hipertensão, idade > 60 anos. 

Ventilação espontânea prejudicada: Reservas de energia diminuídas, resultando 

em uma incapacidade do individuo de manter respiração adequada para 

sustentação da vida. Característica Definidora: Uso aumentado da musculatura 

acessória. Fator Relacionado: Fatores metabólicos. Risco de perfusão tissular 

cardíaca diminuída: Risco de redução na circulação cardíaca (coronária) que 

pode comprometer a saúde. Fatores Relacionados: Hipertensão, tabagismo, 

sedentário, marcapasso. Memória prejudicada: Incapacidade de recordar 

informações ou habilidades comportamentais. Características Definidoras: 

Incapacidade de recordar eventos. Fatores Relacionados: Distúrbios 

neurológicos, débito cardíaco diminuído. Risco de infecção: Risco de ser invadido 

por organismos patogênicos. Fatores de Risco: Aumento de exposição ambiental 

a patógenos, procedimento invasivo. Risco de queda: Risco de suscetibilidade 

aumentada para quedas que podem causar dano físico. Fatores de Risco: 

Ambiental: Quarto não familiar; Cognitivo: Estado mental diminuído; Em adultos: 

Idade acima de 65 anos; Fisiológico: doença vascular, mobilidade física 

prejudicada. Deambulação prejudicada: Limitação à movimentação independente, 

a pé, pelo ambiente. Características Definidoras: Capacidade prejudicada para 

percorrer as distâncias necessárias. Fatores Relacionados: Força muscular 
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insuficiente, prejuízo neuromuscular. PRESCRIÇÕES DE ENFERMAGEM: 

Administrar O2 para reduzir dispneia e fadiga; Posicionar em Fowler para facilitar 

a respiração e aliviar a congestão pulmonar; Registrar intolerância ao decúbito 

(ortopnéia) e elevá-lo além de 30º se necessário; Monitorizar frequência 

respiratória, profundidade e facilidades respiratória; Observar sinais e sintomas da 

diminuição da perfusão periférica: pele fria, palidez facial enchimento capilar 

retardado; Administrar terapêutica prescrita e avaliar a resposta quanto ao alívio 

de sintomas; Manter um registro do que foi ingerido e eliminado; Pesar 

diariamente o paciente; Auscultar os ruídos pulmonares pelo menos uma vez ao 

dia; Determinar o grau de distensão venosa jugular; Identificar e avaliar a 

gravidade do edema; Não elevar membros inferiores, na presença de ortopnéia; 

Monitorizar a frequência de pulso e a pressão arterial; Examinar o turgor cutâneo 

e as mucosas para sinais de desidratação; Avaliar os sinais de sobrecarga hídrica 

e avaliar as alterações. CONCLUSÃO: O atual trabalho nos proporcionou maior 

conhecimento sobre a doença e os cuidados específicos da Enfermagem com o 

paciente que possui Insuficiência Cardíaca Congestiva, no qual sempre deve se 

atentar a detalhes inclusive no exame físico. Ampliando o conhecimento clínico. 

 

DESCRITORES: Saúde do adulto 
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SÍNDROME DE PECTUS EXCAVATUM: CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM BASEADOS NA TEORIA AMBIENTALISTA DE 

FLORENCE NIGHTINGALE 

Carolina Ferdinatta Ferrari1; Erika Gelta de Araujo2; Sarah Gonçalves Miguel3; 

Valeska Gabriela Klicheviski4; Kátia Renata Antunes Kochla5 

 

INTRODUÇÃO: As deformidades congênitas da parede torácica anterior 

acometem aproximadamente 1:300 pessoas (WESTPHAL et al., 2008), onde 85% 

dos casos das deformidades são denominadas Pectus Excavatum, também 

chamado de tórax de funil. Entre as pessoas que apresentam essa síndrome 50% 

são pardas, 46,2% brancos e 3,8% negros, com predominância de história familiar 

ocorrendo em 23 a 41% (WESTPHAL et al., 2008). Essa síndrome é conhecida 

entre os leigos como "peito de sapateiro", "peito escavado", ou "tórax escavado", 

é caracterizada por uma deformidade na parede torácica, ocorrendo um 

crescimento excessivo ou desequilibrado das cartilagens costais inferiores 

levando a uma depressão no esterno e nas costelas (COELHO, 2008). Ocorre 

devido a uma alteração genética e pode ser detectada no nascimento ou durante 

qualquer fase do crescimento da criança, até os 18 anos de idade. O seu grau de 

severidade varia de paciente para paciente. A maioria das pessoas não apresenta 

sintomas relacionados à dor, ou seja, não sente nada. Portanto, o seu pectus 

acaba sendo um problema meramente estético, prejudicando o seu convívio 

social, pois a pessoa sente vergonha de seu corpo físico. Quem é acometido pela 

síndrome pode ter dificuldades em expandir adequadamente seu tórax e devido 

isso sentir dificuldade respiratória para realizar atividades físicas e, mesmo 

sexual. Pode ainda haver arritmias cardíacas, pois, devido ao pectus excavatum, 

geralmente o coração encontra-se ligeiramente desviado para o lado esquerdo 
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(MALUCELLI, 2010). Esta não é uma doença 100% hereditária, porém há uma 

predisposição genética para a ocorrência dessa anomalia. Até 30% dos casos 

têm história familiar. A maioria dos pacientes recorre à cirurgia buscando uma 

melhora estética e, com isso, uma melhora de autoestima. Entretanto, as pessoas 

que apresentam algum problema fisiológico associado à deformidade deve 

realizar a cirurgia por indicação médica (MALUCELLI, 2010). É importante para a 

enfermagem cuidar desses pacientes em sua recuperação, auxiliar o paciente a 

recuperar sua autoestima, pois visa sempre o bem estar dos mesmos, prestando-

lhes os cuidados devidos, durante estágio da disciplina de Semiologia e 

Semiotécnica em 20/07/2013. OBJETIVO: Elencar os diagnósticos de 

enfermagem e prescrever cuidados de enfermagem alicerçados na teoria 

ambientalista de Florence Nightingale. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

de caso, com abordagem qualitativa, realizado no período de agosto de 2013, em 

unidade Médico cirúrgica, de um hospital privado situado na cidade de 

Curitiba/PR. Este local apresenta uma ampla estrutura física com quase 50 anos 

de funcionamento. Atualmente é centro de referência em pronto atendimento 

clínico e cardiológico. Dispõe de 110 leitos, somando-se apartamentos, 

enfermarias e UTI, enquanto o Centro Cirúrgico, respaldado por equipamentos de 

ponta e pelo trabalho da novíssima Central de Materiais e Esterilização, recebe 

centenas de pacientes por mês. O paciente escolhido para o estudo foi do sexo 

masculino, 17 anos de idade com deformidade de Pectus Excavatum. A coleta de 

dados foi realizada por meio de entrevista estruturada, exame físico e 

complementado pela leitura dos dados do prontuário. Os dados foram analisados 

e organizados conforme o roteiro. 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 masculino, 17 anos de idade, solteiro, natural de São Paulo-SP, atualmente 

mora com seu pai. Internou-se no hospital dia 20/07/2013 para realizar cirurgia de 

Pectus Excavatum. Relatou nunca ter sido tabagista e etilista, nega alergias a 

medicamentos. Não possui histórico familiar de Pectus Excavatum. Padrão de 

sono regular e suficiente, não faz uso de medicação para dormir. Comunicação 

verbal. Estado mental sem alteração. Padrão nutricional: sem alteração. Sinais 

vitais: temperatura: 36,2 ºC; FR: 18 rpm; FC: 72 bpm rítmico; PA: 110x70 mmHg; 
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Dor: intensidade 4. Medidas antropométricas: Peso: 72 Kg, Altura: 1,80 cm. 

Cabeça e pescoço: crânio simétrico, couro cabeludo íntegro e 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, sem cerume, com resposta ao estímulo sonoro. Nariz: 

simétrico, íntegro, com fluxo nasal livre, higiene satisfatória, estímulo olfativo 

preservado. Boca: lábios corados, língua íntegra, corada. Garganta e Orofaringe: 

úvula com mobilidade presente, sem desvio, amídalas normais. Pescoço: flexão, 

lateralização, extensão e rotação. Tonicidade muscular normal. Tórax: 

assimétricos antes da cirurgia, após edemaciado, mamilos simétricos. Pulmões: 

murmúrios vesiculares. Bulhas cardíacas rítmicas e normofonéticas. Abdômen: 

simétrico, plano, ruídos hidroaéreos presentes, cicatriz umbilical íntegra, higiene 

satisfatórias, sem hérnias. Sistema locomotor: deambulando sem auxílio, 

mobilidade preservada, unhas íntegras, força motora: 5, sensibilidade e reflexos 

preservados, forma dos pés normal. Genitália: higiene satisfatória íntegra, meato 

urinário normal. Integridade cutânea: preservada, pele hidratada e sem lesões. 

Cuidados de enfermagem baseados na teoria ambientalista de Florence 

Nightingale: No ambiente hospitalar, Florence (1962) observou que a enfermeira 

ao identificar algum desequilíbrio no ambiente deveria intervir na intenção de 

harmonizar a energia, colocando o paciente na melhor posição para que a 

natureza agisse sobre ele, encorajando a cura. Os cuidados para o paciente 

incluem: Manter os seguintes critérios de posição: deitado no primeiro dia, semi-

sentado, sentado, deitado ou caminhar a partir do segundo dia conforme as 

possibilidades do paciente; Utilizar o apoio das mãos até a nuca para levantar e 

sentar até atingir a posição sentada para não forçar a musculatura peitoral e 

abdominal por quinze dias; Dormir em decúbito dorsal nos primeiros quinze dias; 

Não flexionar nem rodar o tronco por quinze dias. Estes cuidados de Enfermagem 

vêm ao encontro do que Florence (1962 citação direta requer o número da página 

utilizada) referia “tudo o que o doente puder fazer por si mesmo, será melhor que 

o faça, isto irá significar pra ele menos ansiedade e estimulará sua autonomia”. 

Manter o ambiente do quarto limpo, ventilado e iluminado. Florence Nightingale 
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(1962) discutia a influência do ambiente para aliviar a tensão dos pacientes. 

Conforme seus escritos: é incompreensível para qualquer pessoa, a não ser para 

a enfermeira experiente ou para o paciente antigo, o grau de sofrimento que os 

nervos suportam ao olhar para as mesmas paredes, o mesmo teto, o mesmo 

ambiente. Conservar o ar que o paciente respira tão puro quanto o ar exterior, 

sem deixá-lo sentir frio é o primeiro e último princípio sobre o qual a atenção da 

enfermeira deve fixar-se, não é apenas claridade que desejam, mas também a luz 

solar direta. A limpeza também é um cuidado essencial para com o hospitalizado 

(como é o caso do paciente estudado), pois um quarto sujo é fonte certa de 

infecções, além de proporcionar alívio e conforto ao paciente e também aos 

profissionais que prestam a assistência, pois as mãos dos enfermeiros devem 

estar sempre limpas (frequentemente lavadas). A enfermagem também deve 

atentar-se ao calor, como afirmava Florence (1962 citação direta, número de 

página): “prevenir a perda de calor vital é essencial à recuperação” e referente 

aos ruídos que interferem no bem-estar do paciente, principalmente durante a 

noite, pois a assistência ao paciente para que tenha uma noite de sono adequada 

também é essencial para sua recuperação. Qualquer sacrifício é válido para 

assegurar o silêncio, pois nem um bom arejamento, nem uma boa assistência 

serão benéficos para o doente, sem o necessário silêncio. Manter higiene do 

paciente preservada e satisfatória, auxiliando-o no banho, pois o odor resultante 

da doença deve ser removido do corpo para melhor recuperação. Administrar 

analgésico conforme prescrição médica. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 

realização deste trabalho possibilitou aprender e aproximar os cuidados de 

Enfermagem com uma teoria. Esta é focada no cuidado de enfermagem ao ser 

humano e sua inter-relação com o meio ambiente. Evidenciou a necessidade do 

cuidado que o paciente com síndrome de Pectus Excavatum precisa desfrutar de 

um bom profissional diante dos cuidados de enfermagem baseados na Teoria 

Ambientalista. Sendo assim, consideramos através deste trabalho que o controle 

do ambiente é essencial para eliminar ou contribuir para a saúde, doença e morte 

do paciente. 

 

DESCRITORES: Tórax em Funil, Anormalidades Congênitas, Assistência de 

Enfermagem.  
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM, SOB O OLHAR DE 

FLORENCE, A UMA PACIENTE COM GRAVIDEZ ECTÓPICA 

Fernanda Gabriella1, Karine Yamaguchi2, Yaskara Dayene3,  

 Yasmim Fracaro4 Kátia Antunes Kochla5 

 

INTRODUÇÃO: A gravidez ectópica (GE) caracteriza-se pela implantação e 

desenvolvimento do óvulo fora do corpo uterino. Ela pode acontecer nas tubas, 

abdômen e nos ovários. Suas possíveis causas vão do uso de anticoncepcionais 

que atuam na motilidade das tubas, o fumo, o uso prolongado de pílulas do dia 

seguinte, a fatores mecânicos que impedem a passagem do óvulo como 

inflamações tubárias, endometrioses, cicatrizes uterinas e anomalias congênitas 

(NETTINA, 2012; NEME, 2006; REZZENDE FILHO, 2008). A incidência de GE é 

de 1,5 a 2% das gestações, sendo que a gestação tubária representa 95% dos 

casos. Alguns estudos mostram, ainda, a maior ocorrência de gestações 

ectópicas em multíparas com idade entre 21 e 39 anos. O aumento nos casos, e 

grandes índices de mortalidade materna, chegam a 9% nos EUA, fazendo com 

que se torne um problema de saúde pública em alguns países (REZZENDE 

FILHO, 2008; NEME, 2006). A GE normalmente sofre a interrupção entre a 6ª e a 

12ª semana, quando a falta de espaço causa a ruptura do óvulo, e há uma 

consequente hemorragia na cavidade abdominal, manifesta-se como quadro 

abdominal agudo, acompanhado de tontura, dor no pescoço e desmaio. Devido 

se tratar de casos na maioria das vezes cirúrgicos seu diagnóstico precoce e 

assistência de urgência são fundamentais (REZZENDE FILHO, 2008). A paciente 

que apresenta uma gravidez ectópica precisa de assistência nos vários níveis de 

atenção à saúde, para acompanhá-la e instruí-la na prevenção e reconhecimento 
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de novos sinais de GE, mas a mesma precisa ser observada e assistida pela 

enfermagem. No período de estágio da disciplina de Semiologia e Semiotécnica 

em Enfermagem tivemos a oportunidade de cuidar de uma paciente com GE. 

OBJETIVO: aplicar a Sistematização da Assistência de Enfermagem e utilizar os 

conceitos ambientalistas de Florence Nightingale para os cuidados. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso realizado em junho de 2013. O 

local do estudo foi um hospital-escola localizado no município de Curitiba-PR, é 

uma instituição filantrópica, possui 232 leitos, atende pacientes de Sistema Único 

de Saúde e convênios, este é campo de estágio do primeiro período do curso de 

Enfermagem da Universidade Positivo. A participante do estudo foi escolhida nos 

primeiros dias de estágio, do sexo feminino, 31 anos, divorciada. Esta nos 

chamou a atenção por sua receptividade, conhecimento do quadro, antecedentes 

ginecológicos, e situação de acomodação e moradia. Os dados coletados foram 

obtidos em prontuário eletrônico (TASY) e a partir de um roteiro estabelecido na 

disciplina de Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem. O roteiro da disciplina 

apresenta as seguintes informações: dados de identificação, histórico de 

enfermagem, descrição específica (exame físico), levantamento de problemas e 

diagnóstico de enfermagem. Para elencar os diagnósticos e prescrições de 

enfermagem utilizamos a Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (CIPE®, Versão 1.0, 2007), as justificativas para as prescrições 

foram baseadas na Teoria Ambientalista de Florence Nightingale (BOCK et al., 

2009). Os resultados foram organizados em um quadro para elucidar a 

apresentação. O trabalho não foi encaminhado ao Comitê de Ética por se tratar 

de um trabalho acadêmico que não será publicado na íntegra. RESULTADOS: 

Histórico: Paciente do sexo feminino, 31 anos, divorciada, mãe de cinco filhos, 

mora somente com o mais novo de três anos. Há quatro dias deu entrada no 

serviço trazida pelo SAMU em estado de semiconsciência, relatava dor intensa 

em flanco direito, apresentava hipotensão, sudorese e taquicardia. MV 

(murmúrios vesiculares) presentes, RHA (ruídos hidroaéreos) diminuídos, abdome 

doloroso a palpação difusamente. Hemograma compatível com anemia. Hoje, 4º 

PO (pós operatório) de laparotomia que evidenciou GE tubária à direita, com 

grande quantidade de sangue na cavidade. Consciente, lúcida, orientada, 

comunicativa, respirando em ar ambiente, corada, deambula com auxílio. BCRNF 
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(bulhas cardíacas rítmicas e normofonéticas), MV presentes, tórax simétrico, RHA 

diminuídos, abdômen doloroso a palpação difusamente. Mantém AVP (acesso 

venoso periférico) prévio com soroterapia em curso, curativo em região supra 

púbica apresentando exsudato seroso em grande quantidade, dreno de suctor 

apresentando débito hemático em média quantidade. Boa aceitação de dieta 

líquida oferecida. Diurese presente em SVD (sonda vesical de demora) com bom 

volume, cor e aspecto característicos, evacuação ausente há 2 dias. Orientada 

quanto à importância da ingesta hídrica, deambulação e auto cuidado. 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM: Padrão de mobilidade comprometido; 

Padrão de eliminação intestinal diminuído; Autoimagem/Autocuidado prejudicado; 

Dor abdominal; Integridade da pele comprometida; Risco para infecção. 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: Verificar dados vitais a cada 6 horas, atentando 

à perda de temperatura, e evitando que esse se resfrie, sendo o “calor vital” 

essencial à recuperação; atentar para queixas álgicas; proporcionando um 

ambiente tranquilo e silencioso (FLORENCE, 2009). Esta autora refere que nem 

um ambiente arejado, nem uma boa assistência serão benéficos para o doente, 

sem o silêncio necessário (FLORENCE, 2009); Estimular deambulação e o 

autocuidado; tudo que a paciente conseguir fazer por ela deve ser estimulada a 

fazer, isso significa para ela menos ansiedade; Observar aceitação de dieta, 

incentivando ingesta hídrica, a alimentação é essencial ao processo de cura, por 

isso deve ser minuciosamente observada pela enfermeira; Encaminhar para 

banho de aspersão. Preservar a sua apresentação pessoal, da família e da 

comunidade em que vive e manter o ambiente em que está favorável para a sua 

boa recuperação; Realizar curativo em região supra púbica duas vezes ao dia ou 

sempre que necessário; Manter o local da inserção limpa e livre de odores 

desagradáveis prevenindo a contaminação e matérias nocivas; Anotar aspecto e 

quantidade do líquido drenado; Alternar fixação da SVD, seu objetivo é manter a 

integridade física da pele como a elasticidade, sensibilidade e vascularização para 

evitar início de possíveis úlceras; Manter mesa de cabeceira limpa e organizada. 

O princípio de limpeza de Florence (2009) refere que um quarto sujo é fonte certa 

de infecções, uma higiene cuidadosa remove matérias nocivas ao sistema. Ao 

que se refere à ventilação do ambiente, dizia que manter o ar que o paciente 

respira tão puro quanto ar exterior sem deixá-lo sentir frio, é o primeiro e último 
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princípio sob o qual a atenção da enfermeira deve fixar-se. CONCLUSÃO: A 

partir do estudo observamos que os conceitos elaborados por Florence mesmo 

tendo sido elaborados em outra época, acrescentam nas rotinas diárias conceitos 

primordiais que contribuem para o cuidado de Enfermagem aos quais devemos 

nos atentar.  

 

DESCRITORES: Gravidez ectópica, Teoria de Enfermagem, Processos de 

Enfermagem 
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PNEUMONIA BACTERIANA NÃO ESPECÍFICA 

André Alexandre Jacewicz da Luz1, Érica Victória Silva Ferreira2, Gabriela da 

Silva Lara3, Patricia Beltrão Leitoles4, Kátia Renata Antunes Kochla5 

 

INTRODUÇÃO: A pneumonia pode ser causada por bactérias, fungos ou vírus, há 

várias bactérias que se associam a pneumonia humana, como o Mycobacterium 

tuberculosis, a Norcardia asteroides, o Staphylococus aureus, o Staphylococus 

pyogenes, e a causa mais comum é a bactéria Streptococus Pneumoniae. É 

considerada uma infecção do trato respiratório inferior que compromete as vias 

aéreas e o parênquima, com ou sem consolidação dos espaços alveolares. 

Quando nos referimos à pneumonia lobar fazemos entender uma pneumonia 

“típica”, localizada em um ou mais lobos do pulmão, em que o lobo ou lobos 

afetados estão completamente consolidados. Para pneumonia “atípica” cabem 

outros padrões que diferem da pneumonia lobar (TORTORA, 2006). As 

incidências das doenças respiratórias estão relacionadas aos mais diversos 

fatores como: idade, clima, padrão sócio econômico, associação com outras 

doenças, deficiência imunitária (FISHMAN, 1992). A pneumonia pode ser 

confundida com uma simples gripe, sendo avaliada conforme sua intensidade, 

pois uma grande parte do tecido pulmonar pode ser acometida, onde o paciente 

pode desencadear uma insuficiência respiratória, sendo necessária a internação 

em uma unidade de terapia intensiva (UTI) (PINHEIRO, 2012). Por ser esta uma 

doença muito comum, o cuidado de enfermagem é a oxigênio terapia contínua, 

cabeceira elevada 30°, manter ambiente limpo e arejado. As manifestações 

clínicas mais comuns da pneumonia são: tosse com expectoração, febre, 

calafrios, dispneia, dor torácica. A confirmação da pneumonia pode-se ser apenas 

com a realização de exames físicos e uma radiografia de tórax. Os alvéolos 
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pertencentes à parte respiratória do sistema, cheios de secreções, aparecem 

como uma mancha branca na radiografia do tórax. O hemograma realizado em 

pacientes com pneumonia destaca um número elevado de leucócitos que são 

típicos de infecções bacterianas. Em casos mais graves é realizado um exame 

para identificar a bactéria responsável pela pneumonia (PINHEIRO, 2012). A 

prevenção primária e a detecção precoce são as formas mais efetivas de evitar 

doenças e devem ser metas prioritárias dos profissionais da saúde (BRASIL, 

2012). OBJETIVO: Aplicar a sistematização da assistência de enfermagem na 

teoria ambientalista da Florence Nightingale ao paciente hospitalizado com 

pneumonia com complicações neurológicas associadas. METODOLOGIA: Trata-

se de um estudo de caso descritivo com coleta de dados realizado no período de 

junho de 2013. Hospital de grande porte e alta complexidade, referência em 

procedimentos médicos cirúrgicos onde são atendidas dezenas de 

especialidades, dispondo de 548 leitos, distribuídos em nove andares. O paciente 

escolhido para estudo foi do sexo masculino, 23 anos de idade, com diagnóstico 

de pneumonia bacteriana não específica associada a complicações neurológicas 

devido a um ferimento por arma de fogo (FAF) em região de crânio/frontoparietal. 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista estruturada complementada 

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

diagnósticos de enfermagem na taxonomia da CIPE (Classificação Internacional 

da Prática de Enfermagem) com os eixos: foco e julgamento. Por se tratar de uma 

metodologia pedagógica de aula prática hospitalar no curso de graduação de 

Enfermagem, este trabalho não foi submetido a comitê de ética. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Por meio da coleta de dados realizada com o paciente e seus 

familiares e conversa informal foi relatado que o paciente é dependente químico e 

tabagista há 7 anos. Nega alergia a medicamentos. Histórico familiar de 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM). Padrão de sono 

irregular fazendo uso de medicamentos para dormir antes mesmo do 

internamento devido à ansiedade. Padrão intestinal e urinário regular. Padrão 

nutricional regular. Comunicação não verbal por conta de traqueostomia 

temporária. Estado mental sem alteração. Padrão sexual não questionado. 

INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM: Dentre muitas maneiras de intervenção de 

enfermagem nos baseamos na prescrição de enfermagem, que resumisse em um 
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conjunto de medidas definidas pelo Enfermeiro que direciona e coordena a 

assistência de Enfermagem ao paciente de forma individualizada e contínua, com 

o objetivo de prevenção, promoção, proteção, recuperação e manutenção da 

saúde (GEORGE, 1993). Florence Nightingale iniciou em 1856, observando que 

os cuidados prestados aos soldados deveriam ser implantados à todos sem 

distinção de raça, cor e nível socioeconômico. A teoria ambientalista proposta por 

Florence relata que o meio ambiente interfere na saúde do paciente e no 

processo de cura. Partindo deste principio, iniciaram-se à análise dos seguintes 

pontos, com intuito de agregar pontos positivos para a reabilitação dos pacientes: 

ventilação, Florence (1993, pg.38-48) dizia que “conservar o ar que o paciente 

respira tão puro quanto o ar exterior, sem deixá-lo sentir frio é o primeiro e último 

princípio sobre o qual a atenção da enfermeira deve fixar-se, sem o que todo o 

restante que possa fazer por ele não terá nenhum valor...”; iluminação, calor, 

limpeza (preconizando já na época a higiene das mãos e os ambientes para evitar 

as contaminações), ruídos, odores, alimentação. DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM: Os dados a serem observados dentro da prescrição de 

enfermagem de nosso paciente em questão estão descritos abaixo, sendo eles: 

verificar SSVV de 6 em 6horas; manter cabeceira elevada 45° graus (para evitar a 

bronco aspiração e acumulo de secreção nos pulmões); sentar o paciente uma 

vez ao dia; realizar mudança de decúbito de 2 em 2 horas; realizar higiene no leito 

e oral; realizar hidratação corporal e medidas de conforto; manter lençóis 

esticados (para evitar úlceras por pressão) e trocá-los diariamente; aspirar 

traqueostomia quando necessário; trocar curativos de gastrostomia; manter o 

ambiente arejado com janelas semiabertas; realizar troca água destilada em 

reservatório do umidificado. Estes cuidados descritos fazem parte da rotina de 

Hospitais de grande, médio, pequeno e unidades hospitalares de todo o mundo, 

vindo bem de encontro com os preceitos de Florence Nightingale e sua teoria. 

Sendo necessário um ensino prático, tendo por objetivo a prevenção de doenças 

para uma Enfermagem da saúde e para a Enfermagem da doença a arte e ciência 

requer uma educação formal, organizada e cientifica para cuidados dos que 

sofrem com a doença. A Enfermagem da época de Florence assumia duas 

perspectivas de ação: uma preventiva e outra curativa. Contribuindo para o 

processo de restabelecimento do paciente em suas melhores condições 
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atribuindo a natureza um grande papel neste processo, o ambiente em que o 

paciente se encontra em tratamento deve ser bem estruturado para dar-lhe 

condições para que possa ser cuidado por si mesmo ou por outros, levando em 

consideração também o ambiente psicológico principalmente na fase de 

recuperação (GEORGE, 1993). O cuidado faz parte das funções da enfermagem, 

mas, poderá ser responsabilidade também do próprio paciente evitando dessa 

forma uma crise de ansiedade por parte do mesmo. EXAME FÍSICO: Ao exame 

físico: déficit de deglutição, mastigação sem alteração, higiene satisfatória. 

Cabeça e Pescoço: crânio assimétrico couro cabeludo íntegro, apresentando 

cicatriz em lado direito, higiene satisfatória sem presença de parasitas e 

seborreia. Cabelo: presentes, com brilho e não quebradiços. Face: assimétrica, 

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 íntegro, com resposta ao estimulo sonoro. Nariz: assimétrico, 

com presença de desvio de septo, íntegro com fluxo nasal livre, higiene 

satisfatória. Boca: lábios corados, língua íntegra com tônus normal, mucosa oral 

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

desvio, amídalas não visualizadas. Pescoço: flexão, lateralização e extensão, 

tonicidade muscular normal, gânglios não palpáveis. Tórax: simétrico, 

expansividade pulmonar preservada, murmúrios vesiculares presentes, com 

presença de estertores crepitantes no final da expiração. Bulhas cardíacas, 

rítmicas, normofonéticas, taquicardia. Abdômen: simétrico, com presença de 

sonda de gastrostomia para alimentação enteral, ruídos hidroaéreos presentes, 

higiene satisfatória. Sistema Locomotor: deambulando com dificuldade e com 

auxílio, sensibilidade preservada, com perca de reflexos. Genitália: higiene 

satisfatória, íntegra, meato urinário normal. Integridade cutânea: pele fina e 

hidratada, apresentando úlcera por pressão em região sacral grau II. 

CONCLUSÃO: O presente estudo de caso nos possibilitou analisar a importância 

de conhecermos sobre a patologia pneumonia sendo ela uma doença oportunista, 

que quase sempre acontece associada á outra doença e ou comorbidade. Os 

pacientes que passam por uns longos tempos hospitalizados, normalmente estão 

suscetíveis a adquirem esta doença, o fato de permanecerem acamados propicia 
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esta patologia, paciente idosos estão mais expostos a contrair esta doença sendo 

mais severa e perigosa nesses casos, devido à debilidade dos pulmões. O 

Enfermeiro desempenha um importante papel no que se refere aos cuidados e 

prevenções desta patologia, observou-se que pacientes em qualquer faixa etária 

podem adquirir esta doença independente da idade e estado físico clinico. O 

exame físico auxilia e muito na prevenção desta patologia demonstrando mais 

uma vez a importância do mesmo junto aos diagnósticos de enfermagem.  O 

tratamento para esta patologia é simples, podendo durar alguns dias até o 

antibiótico realizar a função necessária nos organismos dos pacientes, levando-se 

em conta que cada organismo reage de uma maneira ao medicamento. Em suma 

este trabalho veio de encontro com assuntos que estamos a estudar em algumas 

matérias de nosso curso, trazendo ainda mais conhecimento na área onde iremos 

atuar. 

 

DESCRITORES: Inflamação Experimental dos Pulmões, Inflamação do Pulmão, 

Pneumonia Lobar, Pneumonite, Pneumonia 
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O PAPEL DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA 

Cássia Galvão Cordeiro1; Luiz Cláudio Sobrinho Do Nascimento2; Rosângela 

Aparecida Galvão3 

 

INTRODUÇÃO: O Movimento da Reforma Psiquiátrica iniciou na Europa pós 

Segunda Guerra, com intenção de transformar e até extinguir os hospícios, 

manicômios e hospitais psiquiátricos existentes. A Reforma Psiquiátrica foi sendo 

vencida ao longo dos anos e ainda tem muitos obstáculos para serem vencidos 

dentro da sociedade em geral. Esta vitória foi conquistada com muita dificuldade e 

hoje ainda é pauta de muitas discussões e modificações acerca do assunto. A 

loucura sempre existiu na história da humanidade, houve modificações na sua 

concepção ao decorrer dos tempos bem como os cuidados dedicados ao doente 

mental (SILVA et al., 2010). No Brasil inicialmente não havia tratamento para os 

doentes mentais e esse teve seu início no final de 1970, como consequência de 

vários protestos e movimentos na área da saúde mental. Apesar do Brasil não ter 

se desenvolvido como outros países da Europa e Estados Unidos em políticas 

públicas de Saúde Mental, ele acompanha na aplicabilidade de ações para a 

efetividade destes acometimentos (OMS, 2001). As avaliações dos conceitos de 

Saúde encaminharam como ações na Saúde Mental a necessidade por um 

cuidado mais terapêutico e humanitário relacionando às terapias somáticas 

existentes e para a satisfação de necessidades elementares, assim surgiu a 

assistência interdisciplinar que deve ser entendida como um conjunto de agentes 

que operam diversos saberes por meio de diversos instrumentos relacionando e 

interagindo práticas que exigem de cada profissional desta equipe: competência, 

responsabilidade, criatividade e flexibilidade para manter-se num clima de 

cooperação e complementaridade, com respeito ao papel de cada um. Partindo 

do princípio que o enfermeiro é um integrante desta equipe se desenha o seu 

papel neste contexto. A Enfermagem Psiquiátrica era inexistente até meados de 

1882. A partir desta data Linda Richards (EUA) desenvolveu programas 
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educacionais e organização de serviços de enfermagem em hospitais 

psiquiátricos dando ênfase nas necessidades físicas e emocionais do cliente, as 

quais eram vistas de forma solitária, separadamente (TOWNSEND, 2002). A partir 

deste período, as influências continuaram, tanto no aspecto do cuidado, quando 

do aspecto físico. Com a aprovação da Lei nº 10.126 de 06/04/2011, que dispõe 

sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo assistencial em Saúde Mental, deu-se origem a vários 

serviços como ambulatórios de saúde mental isolados, Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) financiados e regulamentados pelo Sistema Único de Saúde, 

emergência psiquiátrica e unidade psiquiátrica em hospital geral, hospital-dia, 

entre outros. O CAPS foi proposto como um espaço para criatividade, construção 

de vida, que acolhe, cuida e estabelece pontes com a sociedade ao invés de 

excluir (BRASIL, 2001). O enfermeiro nos dias de hoje não possui identidade e 

visibilidade no seu processo de atuação , havendo a necessidade de recuperar o 

seu papel na transformação e recuperação da Saúde Mental para os que 

necessitam. Outro ponto a ser enfatizado, é que deve haver a sistematização da 

assistência de enfermagem como em qualquer outro campo de atuação e tipo de 

assistência, de uma forma única, sempre lembrando que independente de seu 

diagnóstico, cada ser é singular quanto ao tipo de cuidado que necessita. A 

principal referência para a enfermagem na saúde mental foi Hildegar Peplau a 

qual por toda sua vida, enfatizou e lutou pelo desenvolvimento e os avanços de 

conhecimento na área, afirmando que, a arte da enfermagem é a combinação de 

cuidado e conhecimento científico, arte e ciência em prol do bem estar dos 

clientes (PEPLAU, 1978). É de suma importância que a enfermagem adquira 

habilidades para atender a população em suas necessidades, apoiada no seu 

próprio saber e competência. A principal forma de abordagem entre profissional–

paciente é a comunicação terapêutica, sendo ela a porta de entrada para o 

tratamento e a colaboração do paciente, além das relações interpessoais a ser 

integrada para que o enfermeiro possa ter uma melhor abrangência científica ao 

processo de cuidado. Com todas as mudanças na área de enfermagem em saúde 

mental e psiquiátrica, abrem-se diversas opções para o seu desenvolvimento de 

modo que os enfermeiros possam lutar por melhor assistência a seus clientes, em 

todos os níveis de assistência. É responsabilidade do enfermeiro oferecer cuidado 
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competente àqueles que se encontram carentes de assistência para promover, 

manter ou recuperar sua saúde mental, bem como para sua reintegração na 

comunidade como cidadão (STEFANELLI, 2002). OBJETIVO: Aplicar a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente psiquiátrico com o 

enfermeiro no papel de figura significativa, técnica, educadora, gerencial e de 

agente socializador como processo interpessoal, sem descuidar da integralidade 

do ser humano. METODOLOGIA: Este trabalho será aplicado em pacientes 

internos em hospital psiquiátrico em instrumento instrucional de histórico de 

enfermagem, exame físico, evolução de enfermagem e dados do prontuário no 

período de internação, para elaboração dos diagnósticos e intervenções 

instruídos pelo NANDA (North American Nursing Diagnosis Association). 

RESULTADOS: Os resultados esperados serão o reconhecimento e importância 

da atuação do enfermeiro na equipe interdisciplinar tendo como resposta a atitude 

terapêutica na assistência, promoção e a manutenção da saúde mental. 

DISCUSSÃO: Os diagnósticos de enfermagem que serão elaborados e 

organizados através do NANDA: Adaptação prejudicada; Angústia espiritual; 

Ansiedade; Baixa auto estima situacional; Comunicação verbal prejudicada; 

Confusão aguda; Controle ineficaz do regime terapêutico; Déficit de auto cuidado; 

Desesperança; Disposição para enfrentamento aumentado; Distúrbio da 

identidade pessoal; Distúrbio da imagem corporal; Interação social prejudicada; 

Isolamento social; Manutenção ineficaz da saúde; Medo; Memória prejudicada; 

Mobilidade física prejudicada; Nutrição desequilibrada; Padrão de sono 

perturbado;Perambulação; Percepção sensorial perturbada; Privação de sono; 

Processos do pensamento perturbados; Processos familiares interrompidos; 

Risco de quedas; Risco de suicídio; Tristeza crônica. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A aplicabilidade do processo de enfermagem criará mecanismos que tornarão o 

ensino e a orientação para a saúde acessível a toda a população interessada - 

pessoa, família, grupo e comunidade – seja no nível primário, secundário ou 

terciário. Como também o engajamento em trabalho em equipe interdisciplinar, 

com respeito mútuo em relação ao papel de cada profissional considerando com 

coerência a complementaridade entre os diferentes tipos de tratamento e serviços 

de saúde mental, promovendo o cuidado baseado em evidência e avaliação dos 

resultados e do impacto de suas atividades.  
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CÁLCULO RENAL 

Luana Gomes Policarpo1; Gabriel Renato Barth dos Santos2; Kátia Renata 

Antunes Kochla3 

 

INTRODUÇÃO: Popularmente conhecida como “pedra nos rins” a formação de 

cálculos renais é muito comum. Estudos epidemiológicos demonstram que de 5 a 

10 pessoas a cada 100, vão desenvolver cálculos na via urinária em algum 

momento das suas vidas. Estes cálculos são formações sólidas de uma série de 

substâncias como oxalato de cálcio, ácido úrico, fosfato de cálcio ou cistina. 

Alguns cálculos podem permanecer assintomáticos, não requerendo tratamento 

algum; entretanto podem obstruir e machucar partes do trato urinário ao tentarem 

passar junto com o fluxo normal da urina. A dor causada por um cálculo é descrita 

como uma das mais severas que um paciente pode experimentar, ocorrendo na 

região dorsal ou na região inferior das costas. As causas de cálculo renal podem, 

em 75% dos casos, ser determinadas através de uma avaliação metabólica. Para 

tanto deve- se analisar a pedra, o sangue e os químicos presentes na urina do 

paciente. Caso alguma anormalidade seja detectada, o risco de uma recorrência 

pode ser reduzido. Alguns fatores que podem aumentar o risco de se desenvolver 

cálculo renal são; os problemas no processo de absorção ou eliminação dos 

produtos que podem formar cristais, casos de cálculos urológicos na família 

(condição genética), o hábito de consumir uma pequena quantidade de líquidos, 

desordens alimentares, doenças intestinais e gota. A dor pode ser forte o 

suficiente para que seja necessário tomar analgésicos. A região da barriga 

(abdômen) ou das costas podem estar sensíveis ao toque. Os exames de cálculo 

renais incluem: Análise da pedra para saber qual é o tipo de cálculo, nível de 

ácido úrico, urinálise para detectar cristais e glóbulos vermelhos na urina. Outros 

sintomas podem incluir: urina de cor anormal, sangue na urina, calafrios, febre, 

náuseas e vômitos, dor ao urinar, ou diminuição da urina. Através do seguinte 
 
1 Acadêmica da 1ª série do Curso de Enfermagem da Universidade Positivo 
2 Acadêmico da 1ª série do Curso de 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). E-mail: katiaantunes.kochla@gmail.com  
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OBJETIVO: identificar e prescrever cuidados de enfermagem pautados nos 

cuidados e nos conceitos de Florence Nightingale. METODOLOGIA: Trata-se de 

um estudo de caso, envolvendo um paciente J.A.G. do sexo masculino de 61 

anos, atendido em uma Unidade Hospitalar localizada em Curitiba-PR, no período 

de Junho de 2013, durante o estágio prático na disciplina de Semiologia e 

Semiotécnica. Os dados foram coletados durante a internação do paciente, 

através de uma entrevista (Investigação Admissional de Enfermagem). Este 

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 os conceitos de 

Florence Nightingale, formando o plano de ação para o paciente. RESULTADOS: 

J.A.G., 61 anos, branco, casado, aposentado, natural de Curitiba - Paraná, 

católico praticante. Portador de cálculo renal e Diabetes Mellitus. Internado dia 

20/06/2013, com diagnóstico médico de Cálculo Renal. Apresentou como queixa 

principal: dores na região dorsal, com presença de palpitação, presença de 

sangue na urina, náusea e vômito. Realizados exames de sangue, ultrassom do 

rim e urocultura. Na anamnese apresentou orientado, consciente, ansioso, 

deambulando. Com boa aceitação da dieta hospitalar. Faz uso de medicação 

continua de Insulina. Relata que controla a alimentação, porém não ingere água 

com frequência. Tabagista por 20 anos, não faz uso de bebidas alcoólicas e nega 

alergia a medicações. Eliminações fisiológicas presentes. Padrão de sono e 

repouso satisfatório, porém relata “sono leve”. Vive em casa própria de alvenaria 

(cinco cômodos) com boas condições de saneamento básico, onde reside com 

sua esposa V.G.A., no bairro CIC (Cidade Industrial), Curitiba - PR. Desta união 

tiveram 5 filhos e 6 netos. Ao exame físico PA: 120/60 mm/Hg T: 37°C, R: 16 rpm, 

P: 95 bpm. Paciente internado há 4 dias. Cabeça simétrica, couro cabeludo com 

higiene satisfatória e cabelos lisos. Tórax simétrico, ausculta pulmonar com M.V. 

presente, ruídos hidroaéreos presentes, MMII sem alterações, MMSS sem 



107 

alterações. Pele íntegra, com acesso venoso salinizado em MSE. Após a coleta e 

análise dos dados, foram considerados os diagnósticos de enfermagem e as 

intervenções: suor intenso; manter ambiente arejado; evitar o uso excessivo de 

cobertas; verificar sinais vitais a cada 4 horas. Náusea frequente; manter 

cabeceira elevada a 30º; anotar presença de êmese. Sedentarismo moderado; 

orientar o paciente quanto aos hábitos de vida adequados; orientar a importância 

de ingerir água diariamente. Risco de infecção; manter permeabilidade do acesso 

venoso periférico; manter técnica asséptica para troca do curativo do acesso 

venoso. Padrão de sono alterado; manter ambiente tranquilo para o sono; 

promover ambiente confortável. Os seguintes cuidados pautados nos conceitos 

de Florence são; rigorosa higienização das mãos e do leito do paciente, destacar 

a importância da alimentação correta, incluindo a ingestão correta de água 

diariamente, indispensável à descontaminação de objetos usados no paciente 

(FLORENCE-NIGHTINGALE). CONCLUSÃO: Consideramos os “estudos de 

casos” importantes para o melhor conhecimento de anotações e identificações 

dos problemas encontrados, principalmente as prescrições de enfermagem, 

elaborados nos estágios e em trabalhos acadêmicos podem beneficiar muito o 

nosso aprendizado facilitando a experiência após a conclusão do curso, destaco 

também a colaboração do paciente quanto ao fornecimento de dados para esse 

estudo. Na maioria das vezes quem realiza o primeiro atendimento é o 

enfermeiro, fazendo o atendimento  emergencial. No decorrer  do caso alega-se  

que o paciente precisa de um atendimento cuidadoso e orientações sobre a 

doença e é necessário um  cuidado pautado na Sistematização da Assistência de 

Enfermagem que contribui a fornecer subsídios para a elaboração de planos de 

cuidados, implementação das intervenções e avaliação de acordo com as 

necessidades do cliente. Com esse estudo os futuros enfermeiros poderão ver 

como é importante a realização dos cuidados de enfermagem ensinando e 

orientando os pacientes sobre sua doença fazendo com que o paciente tome 

consciência que se deve seguir rigorosamente o tratamento pedido pelos 

profissionais de saúde para que não venham ter graves problemas futuros. 

 

DESCRITORES: Cuidados de enfermagem, Educação em enfermagem. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM SOB A ÓTICA DE FLORENCE 

NIGHTINGALE A UM PACIENTE COM AIDS  

Daniele de Freitas Marchioro1; Diane de Fatima Silva2; Edimara Ceolin de Abreu3; 

Maykelly Pereira Baltazar4; Katia Renata Antunes Kochla5 

 

INTRODUÇÃO: De acordo com os dados mais recentes da AIDS (Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida) no Brasil, divulgado pelo Boletim epidemiológico do 

Ministério da Saúde (2007), a epidemia de AIDS diminuiu 15% nos grandes 

centros urbanos, mas dobrou nas cidades com menos de 50 mil habitantes no 

período de 1997 a 2007. Apesar da queda as cidades grandes ainda concentram 

a maioria dos casos registrados, com 52%. O aumento dos casos entre as 

mulheres se deu em todas as faixas etárias (MINISTÉRIO DA SAUDE, S.D.). O 

agente causador da doença é o HIV (Vírus da imunodeficiência humana), que 

ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. 

As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+. Os primeiros sintomas da 

infecção com o vírus podem surgir após aproximadamente um mês da 

contaminação, podendo ser: febre alta; mal estar; dor de garganta; tosse seca. 

Esses sintomas duram em média 14 dias e podem ser confundidos com outras 

doenças, como a gripe, por exemplo (FRAZÃO, 2012). Ser portador do vírus não 

é a mesma coisa que ter a AIDS. Há muitos soropositivos que vivem anos sem 

apresentar sintomas e sem desenvolver a doença, mas podem transmiti-lo a 

outras pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento 

seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a 

amamentação. Esses vírus compartilham algumas propriedades comuns: período 

de incubação prolongado antes do surgimento dos sintomas da doença, infecção 
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das células do sangue e do sistema nervoso, e supressão do sistema imune 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE S.D.). Nas fases mais avançadas, é comum o 

aparecimento de doenças oportunistas como tuberculose, pneumonia, meningite, 

toxoplasmose e candidíase (VARELLA, S.D). No período de estágio da disciplina 

de Semiologia e Semiotécnica tivemos a oportunidade de cuidar de um paciente 

com AIDS, e a partir desta vivência nos inquietamos para aprender um pouco 

mais sobre ela e os cuidados de Enfermagem. OBJETIVO: Aplicar a 

sistematização de enfermagem no paciente com AIDS e prescrever cuidados em 

consonância com a teoria ambientalista de Florence Nightingale. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso descritivo, realizado no período 

de maio de 2013, em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento 24 horas), 

localizada em Curitiba/PR, onde são atendidos em média 500 pacientes por dia, 

dispondo de 22 leitos na sua totalidade. O paciente escolhido para o estudo foi do 

sexo masculino, 37 anos de idade que apresenta diagnóstico de AIDS. A coleta 

de dados foi realizada por meio de entrevista, complementada pelo exame físico e 

leitura do prontuário. Em seguida foram levantados os Diagnósticos de 

Enfermagem na taxonomia da CIPE® (Classificação Internacional para as 

Práticas de Enfermagem) versão 1 com os eixos: Foco e Julgamento, e suas 

respectivas intervenções. Este trabalho não foi submetido ao Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade por se tratar de um trabalho acadêmico que não será 

publicado na íntegra. RESULTADOS: Paciente do sexo masculino, 37 anos, 

casado não tem filhos, natural de Curitiba-PR, mora com a sua esposa. Deu 

entrada no UPA (Unidade de Pronto Atendimento do Boa Vista em julho de 2013, 

apresentando cefaleia, cansaço, tremor em MMSS,  sem uso de medicamento. 

Nega tabagismo e alergias a medicamentos. Histórico familiar de HAS 

(hipertensão arterial sistêmica). Padrão de sono regular e suficiente. Padrão 

intestinal prejudicado e urinário regular. Padrão nutricional irregular. Comunicação 

verbal normal. Estado mental sem alteração. Relata dor de cabeça. Padrão sexual 

não questionado. Ao exame clínico: Padrão Nutricional: apetite diminuído, 

deglutição sem alteração, mastigação sem alteração, ingesta de água diminuída 

ao dia, com episódios de êmese. Cabeça e Pescoço: crânio simétrico, couro 

cabeludo íntegro com higiene satisfatória, sem parasitas e seborreia. Cabelos: 

presentes, oleosidade e não quebradiço. Face: simétrica, motricidade e 
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sensibilidade preservadas. Olhos: simétricos, conjuntivas coradas, pupilas 

isocóricas, fotorreagentes, mobilidade presente. Acuidade Visual: preservada. 

Orelhas: pavilhão auricular simétrico, higiene satisfatória, conduto auditivo externo 

íntegro, membrana timpânica íntegra, sem cerume, 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. Tórax: simétrico, 

expansividade pulmonar preservada. Bulhas cardíacas rítmicas, normofonéticas, 

bradicárdica. Abdômen: simétrico, plano, tenso, ruídos hidroaéreos presentes, 

umbigo íntegro, higiene satisfatória, sem hérnias. Sistema Locomotor: 

deambulando sem auxílio, mobilidade preservada, unhas íntegras, força motora 

diminuída, sensibilidade e reflexos preservados, forma dos pés normal. Genitália: 

higiene satisfatória. Integridade cutânea: preservada, pele fina e desidratada. 

Cuidados de enfermagem baseados na teoria ambientalista de Florence 

Nightingale (1962-1968): No ambiente hospitalar, foi observado que a enfermeira 

quando identifica desequilíbrios no ambiente deve intervir como intenção de 

harmonizar a energia. Esta autora discutia a influência do ambiente na cura ou 

melhora dos pacientes. Conforme suas ideias é incompreensível para qualquer 

pessoa, a não ser para a enfermeira experimentada ou para o paciente antigo, o 

grau de sofrimento que os nervos suportam ao olhar para as mesmas paredes, o 

mesmo teto, o mesmo ambiente (NIGHTINGALE, 1962-1968). Manter o quarto do 

paciente ventilado e iluminado, mesmo que o tempo de permanência do mesmo 

na unidade seja pequeno, pois Florence diz: conserva o ar que o paciente respira 

tão puro quanto o ar exterior, sem deixá-lo sentir frio, é o primeiro e último 

princípio sobre o qual a atenção da enfermeira deve fixar-se, não é apenas 

claridade que desejam, mas também a luz solar direta (NIGHTINGALE, 1962-

1968). A limpeza também é um cuidado essencial para o paciente internado, pois 

um quarto sujo é fonte de infecções (a qual para o paciente estudado por menor 

que seja por sua imunidade estar baixa, é um grande risco). A enfermagem 

também deve prestar atenção à temperatura em que se encontra o 

quarto/enfermaria dos pacientes, ou mesmos e a quantia de cobertores está 
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adequada ao paciente, como afirmava Florence: prevenir a perda de calor vital é 

essencial à recuperação (NIGHTINGALE, 1962-1968), referente aos ruídos que 

interferem no bem-estar do paciente, principalmente durante a noite, pois a 

assistência ao paciente para que tenha uma noite de sono adequada também é 

essencial para sua recuperação, como afirmava: “qualquer sacrifício é válido para 

assegurar o silêncio, pois nem um bom arejamento, nem uma boa assistência 

serão benéficos para o doente, sem o necessário silêncio” (NIGHTINGALE, 1962-

1968). Manter higiene do paciente preservada e satisfatória, no caso do paciente 

estudado, um dos cuidados era observá-lo ao tomar banho, pois como estava 

fraco e com tremores o risco do paciente cair e fraturar alguma parte do corpo era 

grande, sendo assim deve-se manter assistência de enfermagem rígida nesse 

aspecto, auxiliando-o no banho. A alimentação é outro fator essencial para o 

processo de cura, a qual deve ser controlada e observada pela enfermeira. 

CONCLUSÃO: Neste estudo de caso foram apresentadas algumas das principais 

características e cuidados de um paciente que apresenta diagnóstico de AIDS. Os 

dados encontrados neste trabalho contribuem para o cuidado do paciente e 

mostra o quanto a teoria ambientalista de Florence Nightingale tem influência no 

cuidado de Enfermagem nos dias atuais, pois para Nightingale era de extrema 

importância os cuidados tanto com pessoas sadias como com pessoas doentes. 

Devia haver o emprego apropriado do ar puro, luz, calor, higiene, tranquilidade e a 

adequada escolha e administração da dieta, para que com isso os pacientes 

tivessem o mínimo de gasto das suas forças vitais. 

 

DESCRITORES: AIDS, Promoção da saúde, Processos de Enfermagem. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE 

DURANTE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ÚLTIMO ANO 

DA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM. 

Fernanda Frezarine Rocco1; Giovanna Batista Leite Veloso2 

 

INTRODUÇÃO: Durante a graduação em enfermagem os alunos necessitam 

entender o papel do enfermeiro nos diversos campos de atuação profissional. Um 

destes momentos é no decorrer da prática do estágio supervisionado, período 

este de grandes experiências do acadêmico junto ao enfermeiro de unidade de 

assistência ou unidade gerencial. De acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs), para exercer a profissão de Enfermagem o enfermeiro deve 

desenvolver as seguintes competências gerais dos profissionais de saúde: 

atenção à saúde, tomada de decisão, comunicação, liderança, administração e 

gerenciamento e educação permanente (PERES E CIAMPONE, 2006). Uma das 

áreas de atuação do acadêmico de enfermagem pode ser, além das áreas 

assistenciais, como clínica médica, o setor de epidemiologia e vigilância 

hospitalar, pois sabe-se da mudança de paradigma que houve em relação às 

hospitalizações. Antigamente nos hospitais os pacientes eram agrupados em 

galpões e o que se adquiria nesses nosocômios era a cólera, difteria e febre 

tifóide, ou seja, doenças comunitárias causadas por agentes com grande 

capacidade de invasão. Já hoje os agentes causadores das infecções são germes 

oportunistas com baixíssima capacidade de invasão e que somente por condições 

especiais ligadas à baixa defesa do hospedeiro podem adentrar no organismo do 

paciente, causando agravamento em seu quadro clínico (COUTO et. al, 2009). 

Bases científicas evidenciam atualmente a importância da utilização da vigilância 

epidemiológica, que mostra que as medidas para reduzir a incidência de infecção 

são: atividades de vigilância e de controle organizadas; número adequado de 

pessoas na atividade e um sistema de retorno das taxas aos cirurgiões; com isso 

existe redução das infecções. A vigilância serve ainda para detectar surtos, 
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identificar fatores e populações de risco, indicar e avaliar a eficácia de medidas de 

controle das infecções (COUTO et. al, 2009). OBJETIVO: Relatar a experiência 

de uma acadêmica de Enfermagem em unidades hospitalares de clínica médica e 

de Controle de Infecção; Epidemiologia e Gestão de Risco no município de 

Curitiba. METODOLOGIA: Esse estudo é um relato de experiência do estágio 

supervisionado realizado em uma unidade hospitalar de Clínica Médica e outra 

unidade de Controle de Infecção, Epidemiologia e Gestão de Risco em hospital do 

município de Curitiba durante os meses de fevereiro a setembro de 2013. Neste 

período do curso de enfermagem, o aluno necessita desempenhar suas 

atividades acadêmicas no campo de estágio com supervisão indireta do docente 

da instituição de ensino, o que permite ao aluno uma vivência direta com a prática 

do enfermeiro. O estágio é realizado em dois momentos, com uma carga horária 

no primeiro semestre do ano de 400 horas e outras 400 horas no segundo 

semestre, totalizando no ano 800 horas. No primeiro momento o acadêmico passa 

por dois setores de atuação do enfermeiro conforme determinado pela 

universidade, sendo um setor de atenção primária em saúde e um setor 

hospitalar. No segundo semestre do ano, este pode escolher a área de atuação 

de acordo com seu maior interesse e identificação. RESULTADOS: No primeiro 

semestre fui para uma unidade hospitalar de clínica médica a qual tive a 

oportunidade de conhecer os tipos de pacientes ali internados, realizar 

procedimentos, fazer avaliações, desenvolver o cuidado para cada um e 

administrar uma equipe não só de enfermagem mas também o relacionamento 

com toda uma equipe multiprofissional visando o cuidado e assistência ao 

paciente. Foi um momento único e de muito aprendizado, o qual pude crescer e 

me desenvolver sentindo realmente como seria dali para frente. Esse é um ano 

em que passamos por muitas fases e acredito que é a que mais damos valor ao 

aprendizado que obtivemos durante toda a graduação, pude perceber o quanto foi 

importante cada assunto visto até aqui. Já no segundo semestre pude escolher 

para qual área da enfermagem realizaria o estágio, e escolhi a parte do Controle 

de Infecção, Epidemiologia e Gestão de Risco para realmente conhecer como 

funciona esse outro lado em um hospital, as rotinas e também o cuidado indireto 

com o paciente. Esta é uma área a qual me identifiquei bastante, pois pode-se ver 

um hospital de um todo, não se presta o cuidado diretamente do paciente, os 
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monitora através de buscas ativas, exames de microbiologia, uso de 

antimicrobianos, validade dos materiais que são usados em cirurgias ou na 

própria assistência (equipos, punções, curativos) e até mesmo a desinfecção e 

limpeza dos seus leitos. Esta é uma área muito rica de conhecimento, a qual não 

se tem que saber somente se o paciente está bem ou não, se está propenso a 

desenvolver uma infecção ou não, o enfermeiro precisa estar sempre se 

atualizando, pois sempre surgem novos agentes microbianos e que podem estar 

fazendo parte do dia a dia ou até se desenvolvendo por novas mutações ou 

resistências. Durante o estágio foi me fornecido autonomia para ir aos setores, 

conversar com as equipes, participar de reuniões voltadas à saúde do paciente, 

podendo também estar apresentando um retorno aos funcionários quanto a algum 

cuidado que fizeram e trouxe benefício. Um exemplo simples é a higienização das 

mãos, uma técnica básica, mas que pode prevenir muitas doenças e infecções 

cruzadas dentro de um ambiente hospitalar. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Acredito 

que esse último ano em estágio supervisionado, fez com que eu crescesse muito 

e desenvolvesse habilidades em conjunto com o aprendizado desses quatro anos 

de graduação. Neste período pude entender que assumiria um setor para 

desenvolver o papel de líder diante da equipe e também para com a assistência 

aos pacientes voltadas em gestão ainda assim sendo supervisionadas pela 

Enfermeira do setor, observando como elas agem diante das situações do dia a 

dia e a sua rotina de trabalho. Observei os dois lados de assistência, direta e 

indireta, o quanto as duas podem trabalhar juntas assim melhorando a qualidade 

de vida do paciente e também fazendo com que eu tenha um olhar diferenciado, 

pois com tudo que pude ver em controle de infecção hospitalar poderá contribuir 

para minha prática na intenção de prestar uma assistência de enfermagem de 

qualidade, com redução do tempo de hospitalar e minimização dos riscos de 

contaminações com as diversas patologias existentes no ambiente hospitalar.  

 

DESCRITORES: Enfermagem; Estágio clínico; Vigilância epidemiológica. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE EM CHOQUE 

CARDIOGÊNICO 

Bruna Elisa Malinoski1; Kassiana Ferreira Lamaga2; Mari Stella Torres3;  

Thiago Christel Truppel4 

 

INTRODUÇÃO: O choque cardiogênico é uma situação de hipoperfusão tecidual 

sistêmica devido à inabilidade do músculo cardíaco fornecer débito apropriado às 

necessidades do organismo. A partir da oclusão de uma artéria coronária 

importante e perda de quantidade significativa de massa muscular miocárdica, 

inicia-se uma série de círculos viciosos que, ao se preservar, atingem o quadro de 

choque, insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas e leva ao óbito, quando não 

revertidos (KNOBEL, 2006). A hipotensão resultante da perda de massa muscular 

pode provocar hipoperfusão de áreas miocárdicas ainda viáveis, contribuindo para 

o agravamento da disfunção ventricular. Avalia-se que seja necessária a perda de 

pelo menos 40% da massa ventricular esquerda para que o choque cardiogênico 

se instale. Mecanismos compensatórios, como a ativação do sistema nervoso 

autônomo e do sistema renina-angiotensina-aldosterona, promovem aumento da 

frequência cardíaca, vasoconstrição reflexa, retenção de sódio e água, elevando 

assim o consumo miocárdico de oxigênio (KNOBEL, 2006). A insistência da 

situação de baixo débito tecidual acaba por intensificar a hipóxia, levando ao 

acúmulo de metabólitos, à acidose e ao dano endotelial e celular. O 

desenvolvimento de insuficiência de múltiplos órgãos é a via final desse processo 

(KNOBEL, 2006). O diagnóstico clínico de choque é feito na presença de 

hipotensão arterial (pressão arterial sistólica menor que 90mmHg) e evidências de 

hipoperfusão tissular, tais como oligúria, cianose, extremidades frias e alteração 
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do nível de consciência. Os pacientes que desenvolvem o choque cardiogênico 

são, em geral, mais idosos, do sexo feminino e com história prévia de infarto 

(REGADAS, et al., 2009). A principal etiologia para o evento de choque 

cardiogênico é o infarto agudo do miocárdio, com falência de ventrículo esquerdo, 

mas também existem outras causas, como complicações mecânicas do infarto, 

miocardites, evolução de cardiomiopatias, trauma direto no coração, intoxicação 

do coração por medicamentos ou toxinas, valvopatias agudas não isquêmicas e 

cardiomiopatia induzida pelo estresse. Apesar dos avanços da tecnologia e 

terapia, ainda é uma condição de elevada mortalidade. O diagnóstico é 

essencialmente clínico e alguns exames subsidiários, como eletrocardiograma e 

ecocardiograma são importantes para a definição da etiologia, da gravidade e do 

prognóstico (LOPES, et al., 2012). Os principais objetivos terapêuticos são a 

restauração precoce da perfusão tecidual sistêmica e a recuperação da função 

ventricular. O tratamento inclui medidas gerais para pacientes com choque como 

ajuste de volemia e adequação da perfusão tecidual com uso de inotrópicos, 

vasodilatadores e dispositivos de assistência ventricular, além de medidas 

específicas direcionadas para etiologia do choque (LOPES, et al., 2012). 

OBJETIVO Descrever a assistência de enfermagem ao paciente com choque 

cardiogênico. METODOLOGIA Estudo descritivo e bibliográfico, do tipo estudo de 

caso. A coleta de dados foi efetuada na Unidade de Terapia Intensiva Adulto de 

um Hospital de Ensino da cidade de Curitiba em setembro de 2013. Para este 

estudo de caso, os dados foram coletados a partir do prontuário de um paciente, 

internado neste hospital de ensino com afecções no sistema cardiovascular. No 

prontuário estavam descritos as intercorrências durante o período de 

internamento; resultados de exames laboratoriais clínicos e de imagem e os 

procedimentos realizados durante o plantão. Diante dos dados coletados 

determinaram-se os diagnósticos e as intervenções de enfermagem realizadas 

para o paciente, por meio da taxonomia NANDA (North American Nursing 

Diagnostic Association). RESULTADOS Segundo dados coletados no TASY, 

sendo este o sistema utilizado pelo hospital para um adequado controle do fluxo 

operacional, gerencial e estratégico. Este sistema permite o acesso às 

informações de cada paciente internado na instituição, e também o acréscimo de 

informações pelos profissionais da saúde para um melhor acompanhamento 
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deste paciente. I.C.S. 71 anos, sexo feminino, reside em Curitiba, separada, 3 

filhos , paciente obesa, possui hipertensão arterial sistêmica, hipertrofia septal 

assimétrico, hipertensão pulmonar leve e dispneia a pequenos esforços. Foi 

admitida em 2012 no Hospital Onix com dor torácica, histórico de infarto agudo do 

miocárdio e cateterismo realizado. Proveniente do Ônix, transferida por bloqueio 

átrio ventricular total chega na UTI inconsciente em choque cardiogênico com 

frequência cardíaca de 27/min. Em dia 1 de UTI apresentou rebaixamento de 

nível de consciência, bradicardia, realizado intubação com cânula nº 8, mantida 

em ventilação mecânica, modo assistido/controlado, realizado marca-passo 

transvenoso em subclávia direita. Faz uso de medicações contínuas. Exame 

Físico Paciente em sedação contínua com Dormonid. Escala de Ramsay: 6. 

Pupilas isocóricas, não reagentes; presença de edema ocular. Linfonodos não 

palpáveis. Tórax simétrico, ausculta pulmonar com murmúrios vesiculares 

presentes. Em VM via tubo orotraqueal, modo A/C, modalidade ventilatória: 

ventilação controlada a volume; FIO2 : 70%; PEEP: 6; VT: 550ml; FR: 17 rpm; PPI: 

40 cmH2O; Sensibilidade: 3; Volume Minuto: 9.350; Janela de Tempo= 3,5; 

Relação I:E= 1:2; Tempoins: 1.17; Tempoexp: 2,33;. Mantém cateter venoso central 

duplo lúmen em subclávia direita. Ausculta cardíacas arrítmicas, normofonéticas. 

Abdome globoso, flácido, RHA +. SVD, com débito urinário de 900ml no momento 

do exame de coloração amarelo escuro. AVP em MSD com medicação corrente, 

presença de edema em MMSS, sinal de cacifo+++; MMII sem alterações. 

Resultado de exames: Ecocardiograma: ventrículo esquerdo com hipertrofia 

septal assimetria com obstrução dinâmica discreta em repouso, presença de 

movimento sistólico e refluxo leve e moderado. Gasometria: pH:  7,60; BE: 6 

mEq/L; HCO3: 26; PaCO2:26 mmHg; PaO2: 122 mmHg; SO2:  99,0%;. Os 

resultados da gasometria mostram alterações do seu estado de normalidade, 

como: alcalose respiratória, sem tentativa de compensação, hiperóxia e 

hipocapnia. Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem: Débito cardíaco 

diminuído, evidenciado por bradicardia: monitorizar o paciente a cada 2hrs. 

Risco de integridade da pele prejudicada, relacionado à restrição no leito: 

prevenir ulcera por pressão, realizando mudança de decúbito a cada 2hs; manter 

pele sempre hidratada. Risco de integridade da pele prejudicada, relacionada a 

fixação de TOT: verificar a fixação de TOT com cadarço, com fixação forte o 
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suficiente para não haver extubação e colocar coxins em pontos de pressão. 

Risco de integridade da pele prejudicada, relacionado a edemas em MMSS: 

verificar se contenção não está muito apertado; verificar balanço hídrico e 

comunicar enfermeiro quando positivo. Mobilidade física prejudicada, 

evidenciada por restrição ao leito: verificar encaminhamento para fisioterapia. 

Risco de quedas: manter sempre as grades da cama elevadas. Risco de 

infecção: realizar troca de filtro de barreira a cada 7 dias, ou se condensado; 

realizar higiene oral a cada 6hrs com antisséptico bucal; manter cabeceira 

elevada a 45º. Risco de aspiração: manter cabeceira elevada a 45º; realizar 

aspiração de vias aéreas superiores e inferiores sempre que necessário e 

comunicar Enfermeiro sobre aspectos da secreção. Risco de extubação: realizar 

correta fixação de TOT. Risco de lesão, relacionado à TOT: monitorizar pressão 

do cuff e manter abaixo de 35cmH2o. Risco de glicemia instável, evidenciado 

por exames laboratoriais: verificar glicemia capilar a cada 4hrs e aplicar insulina 

conforme tabela em prontuário. CONCLUSÕES Como em várias condições de 

saúde, conclui-se que o enfermeiro e sua equipe tem grande importância no 

cuidado ao paciente em choque cardiogênico, sendo este o único profissional que 

está 24hrs junto com o paciente o avaliando, administrando as medicações e 

realizando exames físicos, para determinar o melhor cuidado para um adequado 

desenvolvimento positivo deste paciente. Percebemos também que a paciente 

possivelmente teve uma intoxicação medicamentosa acidental por conta dos 

sintomas com que ela chegou ao PS. Com o presente estudo, vários profissionais 

da saúde podem entender e avaliar melhor o paciente com choque cardiogênico.  

 

DESCRITORES: enfermagem, choque cardiogênico, unidades de terapia 

intensiva. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PORTADOR DE TRAUMA 

RAQUIMEDULAR: UM ESTUDO DE CASO 

Valéria Gonçalves Rocha1; Emanuelly Lessa de Camargo2 

 

INTRODUÇÃO: Os traumatismos raquimedulares (coluna vertebral e medula) são 

lesões frequentes na vida moderna. Estima-se que a lesão da medula espinhal 

ocorra em cerca de 15% a 20% das fraturas da coluna vertebral, e que 10% a 

15% dos pacientes apresentem dano neurológico severo com grande morbidade 

e 5% de taxa de mortalidade. A lesão é mais frequente no sexo masculino na 

proporção de 4:1, comprometendo os pacientes com faixa etária entre 15 e 40 

anos de idade. A principal causa destas lesões são acidentes envolvendo 

veículos automotores. Outras causas importantes são queda de altura de outro 

nível, traumatismos esportivos, mergulho em águas rasas e ferimentos por arma 

de fogo que nos centros urbanos tem apresentado incidência crescente com o 

aumento da violência. A localização anatômica mais comum de lesão medular é 

na região cervical, que está associada também ao maior índice de complicações, 

e mortalidade em relação aos demais seguimentos vertebrais. Os sintomas 

ocorrem de acordo com o nível da lesão, a extensão e o tempo do acometimento, 

podendo o paciente apresentar mudanças nas funções fisiológicas representadas 

por alterações respiratórias, vasculares, urinárias, intestinais e 

musculoesqueléticas. Choque Neurogênico: Definido por hipotensão com 

bradicardia. Choque Espinhal: Disfunção realizado tecido nervoso da medula 

espinhal (BRUNNER, 2007). Avaliação clínica e abordagem inicial. É 

importante que a pessoa que preste os primeiros socorros tenha sempre em 

mente que o paciente deve ficar imobilizado, na medida do possível, tanto tempo 

quanto for necessário até a chegada da equipe especializada, para afastar a 

possibilidade de lesão de coluna vertebral e movimentar o paciente de forma 

segura (BRASIL, 2010). A movimentação inadequada do paciente com lesões 

vertebrais instáveis pode provocar dano medular adicional. A imobilização com 

colar cervical e maca rígida auxiliam na proteção do transporte. No atendimento 
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inicial do paciente é fundamental a avaliação e preservação das funções vitais 

básicas. No atendimento hospitalar, a história do trauma e o exame físico geral 

são fundamentais na avaliação da lesão vertebral e outras associadas (BRASIL, 

2010). Avaliação radiológica e diagnóstico por imagem. A radiografia cervical 

em perfil deve ser obtida assim que estabilizado o paciente. As radiografias da 

coluna torácica, lombar e pelve também são fundamentais. O estudo com 

ressonância nuclear magnética (RNM) e a tomografia computadorizada, mostram 

com fidelidade as estruturas neurais, o canal raquídeo e a arquitetura vertebral, 

respectivamente, auxiliando quanto à etiologia do dano neurológico, no 

tratamento cirúrgico, bem como na classificação de lesões estáveis e instáveis 

(CAVENAGHI et al, 2005). Localizações mais frequentes de TRM: Cervical – 

Entre a quinta vértebra cervical (C5) e a primeira torácica (T1), geralmente 

associado a TCE. Transição toracolombar – Entre a décima primeira ou décima 

segunda vértebra torácica (T11) (T12) e primeira lombar (L 1). Sinais e sintomas 

do TRM dependem do nível da lesão, com comprometimento neurológico abaixo 

desse nível, geralmente com alterações motoras (paralisias ou apenas diminuição 

de força muscular - paresia) e sensitivas (anestesia, diminuição da sensibilidade e 

parestesias - formigamento, amortecimento etc.) (VACCARO et al, 2000) São três 

os principais objetivos no tratamento de paciente com TRM: Imobilização de 

coluna para prevenir lesões neurológicas adicionais. Nesta etapa, é essencial o 

atendimento pré-hospitalar adequado às vítimas, incluindo avaliação clínica e 

imobilização. As duas outras etapas estão relacionadas ao tratamento hospitalar 

definitivo. Cirurgia para redução de fraturas com descompressão medular de 

raízes, realinhamento de coluna com fixação externa ou interna. Para o 

diagnóstico de TRM, examinar a coluna vertebral cuidadosamente, com a vítima 

em posição neutra; em hipótese alguma fletir qualquer segmento da 

coluna,verificando deformidades, dor, limitação de movimentos e queixa de 

amortecimento de extremidades ou impossibilidade de movimentação 

(BRUNNER, 2007). Na avaliação clínica de vítima com suspeita de TRM, realizar 

avaliação da estrutura óssea e de lesões medulares (CAVENAGHI et al, 2005). 

Avaliação Vertebral Examina toda a coluna vertebral a procura de: dor 

localizada, deformidades ósseas, dor a palpação edemas e equimoses, espasmo 

muscular, posição da cabeça e dificuldade ou dor ao tentar colocá-Ia à posição 
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neutra e desvio de traqueia (CAVENAGHI et al, 2005). Avaliação Medular 

Pesquisar alterações neurológicas, sempre comparando um lado com o outro, 

avaliando: déficit de força muscular, ou seja, diminuição de força ou paralisia uni 

ou bilateral abaixo da lesão medular, déficit de sensibilidade, ou seja, alteração 

sensitiva abaixo do nível da lesão, diminuição ou ausência de reflexos tendinosos 

disfunção autonômica em que o paciente perde a capacidade de controlar 

esfíncteres (NETTINA, 2007). Tratamento O tratamento dos TRM deve ter início 

no momento do atendimento inicial, ainda fora do ambiente hospitalar, durante o 

resgate e transporte dos pacientes, com o objetivo de evitar lesões adicionais ou 

ampliação das lesões já existentes. A imobilização da coluna cervical deve ser 

realizada em todos os pacientes poli traumatizados e retirada somente após a 

confirmação da ausência de lesão. Cuidados especiais devem ser tomados 

durante o transporte dos pacientes e durante a retirada de capacetes de ciclistas 

ou motociclistas vítimas de acidente (BRASIL, 2010). Segundo Ministério da 

Saúde 2010, o tratamento na emergência tem como principal objetivo a 

manutenção e o restabelecimento das funções vitais do paciente (ABC – vias 

aéreas, respiração e circulação),de modo que o tratamento específico da lesão do 

segmento vertebral com lesão medular é realizada somente após a resolução 

dessa fase. É importante lembrar a ocorrência do choque neurogênico 

(hipotensão associada à bradicardia) nos pacientes com lesão acima de T6 para 

evitar-se a administração de líquidos e consequentes sobrecargas hídrica. 

OBJETIVO Identificar indivíduos com comprometimento medular traumático e 

prestar assistência de enfermagem, estudo realizado em um Hospital Escola na 

cidade de Curitiba, PR. METODOLOGIA Trabalho descritivo do tipo estudo de 

caso realizado por alunas do sexto período do curso de Enfermagem. A coleta de 

dados foi realizada na Unidade de Internação de um Hospital Escola da cidade de 

Curitiba, PR, em setembro de 2013 durante as práticas em campo de estágio da 

disciplina Urgência e Emergência. A coleta de dados ocorreu durante a internação 

do paciente, por meio de uma entrevista semiestruturada contendo a história de 

admissão, anamnese, exame físico, necessidades humanas básicas. Aspectos 

éticos: como se trata de um estudo de caso não necessita de parecer do comitê 

de ética, porém o anonimato e sigilo dos participantes serão garantidos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO Conforme instrumento de coleta de dados, os 
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problemas levantados através da entrevista e exame físico se restringem à: 

presença de episódios de vômito, confusão mental, agitação, imobilização da 

luxação de coluna cervical, levando-o a uma dependência total da enfermagem. A 

sistematização da assistência de enfermagem a esse tipo de paciente constituiu-

se num desafio aos cuidadores, visto que qualquer intervenção inapropriada 

poderia desencadear complicações neurológicas sérias e irreversíveis ao mesmo. 

CONCLUSÃO A atividade possibilitou a dupla o entendimento da importância da 

avaliação clínica e abordagem inicial com pacientes com traumatismo 

raquimedular. A finalidade de assistência em enfermagem é proporcionar o 

cuidado ao paciente e a melhora do seu estado de saúde. Ao futuro enfermeiro 

cabe o reconhecimento da importância deste aprendizado para mais tarde na sua 

vida profissional conseguir utilizar todas as etapas do processo, e contribuir com 

ideias que melhorem os processos na assistência de enfermagem. Ao enfermeiro, 

cabe acompanhar o processo de enfermagem de cada paciente, analisando 

sempre qualquer mudança utilizando todos os instrumentos para chegar a um 

diagnóstico real e assim planejar os cuidados de enfermagem. 

 

DESCRITORES: Enfermagem; Traumatismos da coluna vertebral; Traumatismos 

da medula espinhal/epidemiologia; Prevenção de acidentes; Fraturas da coluna 

vertebral.  
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PORTADOR DE 

EDEMA AGUDO DE PULMÃO 

Brunie de Souza Zanatta1; Bruno Cordeiro Martins2 

 

INTRODUÇÃO: O edema agudo de pulmão é definido como um acúmulo anormal 

de líquidos no tecido pulmonar, no espaço alveolar ou em ambos. Geralmente 

ocorre devido a um aumento na pressão intravascular pulmonar, hipervolemia e 

disfunção Cardíaca esquerda (SMELTZER, BARE, HINKLE, CHEEVER, 2009). 

Os principais sinais e sintomas são: dispneia, cianose, agitação, confusão, torpor 

e expectoração de secreção rósea. JUSTIFICATIVA: O conhecimento dos 

cuidados específicos e corretos de enfermagem relacionados a cada sintoma 

diminui danos secundários e melhora o quadro clínico do paciente. OBJETIVO: 

Nesse estudo o objetivo é relatar um caso de edema agudo pulmonar e, definir os 

diagnósticos de enfermagem METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, 

com uma abordagem qualitativa do tipo estudo de caso, realizado em setembro 

de 2013, em uma unidade de pronto atendimento 24h. O sujeito da pesquisa foi 

uma paciente com diagnóstico de edema agudo de pulmão. 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 e das intervenções. Após a análise dos dados coletados, 

levantaram-se os problemas de enfermagem que subsidiaram a definição dos 

Diagnósticos de Enfermagem, segundo a Taxonomia NANDA®, 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 

 
1 Acadêmica do 6º período do Curso de Enfermagem da Universidade Positivo 
2
 Acadêmico do 6º período do Curso de Enfermagem da Universidade Positivo, contato: 

brunoc.martins@hotmail.com  
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organizados em tabelas para melhor elucidação. Por se tratar de metodologia 

pedagógica, realizada em um campo de estágio. O estudo não foi submetido ao 

Comitê de Ética e Pesquisa. RESULTADOS: Paciente ABES, 65 anos, trazida 

pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em 03/07/13. Marido 

relatou que durante refeição paciente evoluiu com dificuldade respiratória, 

sonolência, cianose e queda da pressão arterial em 80/60 mmHg. Deu entrada na 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campo Comprido com dispneia, 

Saturando 70%, e apresentando estertores crepitantes á ausculta pulmonar. Foi 

colocada em O2 em névoa úmida. Evoluiu com fadiga respiratória, hipóxia, 

desaturou para 47%, e rebaixamento de nível de consciência. Entubada e 

colocada em Ventilação mecânica. História Médica Pregressa: IAM há 8 anos, 

realizou cateterismo, angioplastia e cirurgia de prótese em ambas articulações de 

joelho há 6 anos. Possui hipotireoidismo, hipertensão arterial sistêmica e diabetes 

mellitus. Faz uso de medicação em casa (AAS 100mg, metformina 850mg, puran 

T4 50mcg e hidroclorotiazida 25mg). História Médica Atual: Bloqueio de Ramo 

Direito evidenciado por Eletrocardiograma e Edema Agudo de Pulmão 

Cardiogênico (EAPC). Sedada, entubada, tubo 7,5 a “22cm”, em Ventilação 

Mecânica (parâmetros: PCV, Volume corrente: 430L, PEEP: 6, Frequência 

Respiratória: 15, Pressão inspiratória: 027, sensibilidade: 2cmH2O, FiO2: 70%, 

relação I:E:1:2), aspirado pouca secreção, água dentro da traqueia da Ventilação 

Mecânica, Ramsey 5, Sonda Nasogástrica fechada, pupilas isocóricas não 

fotorreagentes. Tórax simétrico, com boa expansibilidade, Murmúrios Vesiculares 

presentes bilateralmente sem ruídos adventícios, saturando 99%, Bulhas 

Cardíacas Rítmicas hipofonéticas, sem sopro, Abdômen flácido e globoso, 

normotérmica, normotensa, normocárdica, cateter venoso periférico em membro 

superior direito correndo Dormonid e Fentanil, sonda vesical de demora com 75ml 

de débito concentrado presente nas últimas 3 hrs, fralda com evacuação ausente, 

em jejum e cabeceira elevada a 30º. Diagnósticos de enfermagem: Padrão 

Respiratório Ineficaz relacionado à hiperventilação evidenciado por dispneia, 

ortopnéia, taquipnéia, uso de musculatura acessória e batimento de asa de nariz; 

Volume de líquidos excessivo relacionado a mecanismos reguladores 

comprometidos evidenciado por dispneia, distensão de jugular, edema, ortopnéia 

e ruídos respiratórios adventícios; Troca de gases prejudicada relacionado a 
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desequilíbrio na ventilação-perfusão e evidenciado por confusão, cianose, 

diaforese, dispneia, hipoxemia, taquicardia e respiração anormal; Perfusão 

Tissular Cardiopulmonar Ineficaz relacionado a hipervolemia, transporte 

prejudicado do oxigênio através da membrana alvéolo/capilar evidenciado por 

frequência respiratória alterada, uso de musculatura acessória, batimento de asas 

do nariz, tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos; Intolerância à 

Atividade relacionados a desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio 

evidenciado por fadiga, desconforto e dispneia aos mínimos esforços; Débito 

cardíaco diminuído relacionado à contratilidade alterada, frequência cardíaca 

alterada, ritmo alterado, volume de ejeção alterado, pré ou pós carga alterado 

evidenciado por palpitações, taquicardia, dispneia, mudanças de cor na pele, 

tosse, índice de trabalho sistólico do ventrículo esquerdo ou coração esquerdo 

diminuído; Ansiedade relacionada a dificuldades respiratórias. Prescrições de 

enfermagem: Administrar O2 à 10L/min em névoa úmida contínua para evitar e 

prevenir hipóxia e dispneia; Aspirar secreções quando necessário para manter 

vias aéreas permeáveis; Promover diminuição do retorno venoso sentando o 

doente à beira da cama com as pernas pendentes; Posicionar e manter em 

posição de Fowler; Administrar diuréticos conforme prescrição médica para 

promover a diurese imediata; Controlar débito urinário anotando quantidade de 

urina presente em bolsa coletora da sonda vesical de demora de 8/8hrs; Vigiar e 

avisar ao enfermeiro sinais de hipovolemia como PAM (pressão arterial média) 

<60 mmHg, taquicardia, taquipneia, hipersudorese, sinais de hipoperfusão 

periférica, palidez, cianose, extremidades frias e úmidas, oligúria, alterações do 

estado de consciência; Avaliar o potássio sérico pelo hemograma e avisar caso 

valor diferente de 3,5 a 5,0 mEq/L; Administrar broncodilatadores conforme 

prescrição médica; Avaliar sinais vitais (Pressão arterial, frequência respiratória, 

pulso, temperatura e dor) de 3 em 3hrs. CONCLUSÃO: O presente estudo 

permitiu conhecermos a realidade do paciente acometidoe em tratamento de 

EAPC, 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 
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complicações/sequelas conferindo maior autonomia aos mesmos.  

 

DESCRITORES: Edema agudo do pulmão; Enfermagem; 
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