
E-mail para contato: alinedesouzamachadosms@gmail.com IES: UNESA

Autor(es): Aline de Souza Machado; Marcelle Rezende Gratos da Costa; Jessica Castro Bizoni Damis; Silvia do Carmo Dias Silva

Palavra(s) Chave(s): Diagnóstico de enfermagem;pneumonia;adolescente;cuidados de enfermagem.

Título: PLANO ASSISTENCIAL DE ENFERMAGEM AO ADOLESCENTE ACOMETIDO POR PNEUMONIA: UM ESTUDO DE CASO

Curso: Enfermagem

Saúde

RESUMO

O presente estudo traz como linha de pesquisa O Cuidar no Processo Saúde-doença, tendo como temática o cuidado de enfermagem ao 
adolescente acometido por pneumonia. Temos como problematização quais são os diagnósticos e prescrições de enfermagem destinados ao 
adolescente acometido por pneumonia? Os objetivos são descrever a história do cliente, os sinais e sintomas, os exames e levantar os cuidados 
prestados ao cliente acometido com Pneumonia; analisar, a partir do prontuário do cliente, a evolução de Enfermagem utilizada na entrevista 
com a família, bem como a evolução de sua saúde; Definir o diagnóstico, o plano de cuidados diários de Enfermagem; Diagnosticar as 
necessidades humanas básicas que estão comprometidas nesse cliente (NIC/NOC). Metodologia: A seleção da adolescente foi realizada a partir da 
vivência como acadêmicos de enfermagem da Universidade Estácio de Sá em um hospital pediátrico no Rio de Janeiro na enfermaria de 
adolescente devido ao diagnóstico de pneumonia. Para coleta de dados, utilizou-se a técnica de análise de prontuário do paciente desde o 
primeiro dia de internação no hospital pediátrico do estado do Rio de Janeiro até o dia 26 de abril de 2018. Os resultados encontrados foram 7 
diagnósticos de enfermagem junto com o plano assistencial de enfermagem, sendo eles: Padrão respiratório ineficaz relacionado à 
hiperventilação caracterizado pela saturação de O2 alterada, ventilação espontânea prejudicada relacionado ao acúmulo de fluido caracterizado 
por congestão nasal, troca de gases prejudicada relacionado pela lesão na membrana alvéolo-capilar caracterizado por respiração anormal, 
nutrição desequilibrada menos que as necessidades corporais relacionada à capacidade prejudicada de ingerir alimentos caracterizado por 
náusea , hipertermia relacionado à capacidade diminuída de manter a temperatura corporal evidenciado por elevações de temperatura acima de 
37ºC, dor aguda relacionada à experiência sensorial e emocional desagradável caracterizado por dor torácica (pleurítica) agravada pela tosse e 
Ansiedade relacionada ao estado clínico caracterizado por preocupação. Pode-se concluir que a importância dos cuidados de enfermagem aos 
adolescentes portadores de patologias de vias aéreas superiores como no caso da pneumonia bem como identificar os principais diagnósticos de 
enfermagem e implementar os cuidados. Ainda tal abordagem de estudo nos proporcionou um maior conhecimento e envolvimento com uma 
situação da prática observada pela teoria também oportunizou trabalhar melhor as situações de diagnóstico e os cuidados de enfermagem 
direcionados aos problemas encontrados.
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