
E-mail para contato: sandra.branca@estacio.br IES: ESTÁCIO TERESINA

Autor(es): Sandra Beatriz Pedra Branca Dourado; Solange Cristina Ferreira de Queiroz; Anna Thereza Ribeiro Pindaiba Moura

Palavra(s) Chave(s): Neoplasias da Bexiga Urinária; Avaliação em Enfermagem; Enfermagem Baseada em Evidências

Título: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA DE BEXIGA, UM ESTUDO DE CASO

Curso: Enfermagem

Saúde

RESUMO

A neoplasia de bexiga é uma das mais comuns entre homens e mulheres que se caracteriza pelo crescimento anormal das células e que vem 
adquirindo com maior incidência no sexo masculino. Os dados mostram que surgem 6.690 novos casos em homens e 2.663 mortes. Possui 
prognostico que influencia na taxa de sobrevida, sendo que a estimativa é que em 05 anos a taxa relativa seja de 77%, em 10 anos de 70% e em 
15 anos seja de 65%. Os fatores desencadeantes incluem a exposição a certos produtos químicos de uso industrial, infecções urinárias, cálculos 
renais, quimioterapia, baixa ingestão hídrica, gênero, genética, raça, etnia e principalmente tabagismo e envelhecimento. A sintomatologia inclui 
hematúria, urgência e disúria, perda de apetite, dores pélvicas, perda de peso, fraqueza e dores ósseas. Muitos indivíduos diagnosticados 
evidenciam quadro infeccioso devendo ser feito o tratamento e controle afim de evitar complicações associado ao aumento da quantidade de 
leucócitos no organismo aumenta a probabilidade do aumento exacerbado de agentes infecciosos no organismo. Com a finalidade de promover 
qualidade de vida ao paciente, a aplicação da SAE é ideal para a elaboração do plano de cuidados a ser direcionado. OBJETIVO: Formular um 
plano de cuidados direcionado ao paciente diagnosticado com Neoplasia de Bexiga com base no Processo de Enfermagem pela implementação da 
Sistematização de Assistência de Enfermagem (SAE). MÉTODOS: Estudo de Caso de abordagem descritiva, que consiste em metodologia que 
permite ao pesquisador conhecer e descrever detalhadamente situações de vida, proporcionando ferramentas que visem coletar informações e 
explicar a condição de realidade de determinado fenômeno. RESULTADOS: Homem, idoso, de 83 anos, hipertenso. Admitido com hematúria, dor 
abdominal e ITU. Histórico de 3 procedimentos na próstata. Evoluiu afásico, acamado com perda dos movimentos. Anêmico, anictérico e 
acianótico. Alimentação prejudicada com sonda nasogástrica em sistema aberto. Déficit na eliminações fisiológicas seguindo constipado e com 
sonda vesical de demora com presença de grumos na urina. Evolui com o aparecimento de lesão por pressão grau 2 na região sacral. Permaneceu 
durante 20 dias em internação hospitalar com piora do gradativa do quadro clínico apresentando complicações exacerbadas da infecção 
evoluindo para o quadro de AESP (Assistolia e Atividade Elétrica Sem Pulso) sem protocolo de reanimação, vindo ao óbito. CONCLUSÃO: Frente ao 
diagnóstico, para a prevenção e promoção de saúde direcionados ao paciente com câncer de bexiga a equipe de enfermagem é ideal na 
elaboração do mais adepto plano assistencial no processo de cuidar, e as melhores condutas a serem direcionadas com base nas necessidades 
primordiais, direcionar o olhar para todo o paciente tratando o indivíduo no seu contexto biopsicossocial afim de ofertar o melhor acolhimento 
durante a prestação da assistência juntamente com a equipe multiprofissional, assim, é preciso que os profissionais de enfermagem tenham 
conhecimento sobre a patologia. A assistência necessita de mais dedicação e cautela na realização do processo, principalmente diante daqueles 
diagnosticados com câncer que demostram certo desequilíbrio emocional em função da doença, e as vezes criando uma barreira entre o 
profissional, devendo ser pautado no conhecimento de cuidar paliativo essencial para a qualidade de vida daqueles que apresentam estagio de 
progressão avançado da doença.
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