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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 
O estudo de caso consiste em um recurso metodológico para estudar fenômenos 

em seu contexto real, permitindo, através de fontes de evidências, reflexão e 

busca de alternativas para a solução de problemas (GAUTÉRIO-ABREU et al., 

2016). Através da resolução de estudos de caso, os enfermeiros praticam a 

realização dos diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem, 

permitindo aplicar os conhecimentos relevantes para prática de enfermagem. 

Esse método estimula a reflexão através da análise de situações-problema, 

possibilitando o desenvolvendo do pensamento crítico e permitindo a articulação 

dos conceitos com a prática clínica que é essencial para nortear os cuidados 

(LUNNEY, 2008). A utilização de estudos de caso permite que os enfermeiros 

se identifiquem com situações clínicas de diferentes graus de complexidade, 

sendo uma ferramenta de baixo custo utilizada para o aprimoramento do 
raciocínio diagnóstico (LUNNEY, 2004). 

Com base nos sinais e sintomas mais frequentes obtidos da revisão integrativa 

de literatura, foram elaborados estudos de casos simulados que apresentassem 

situações clínicas cirúrgicas pós-operatórias. Os estudos de casos foram 

construídos de forma compacta e elaborados de acordo com a experiência da 

autora na assistência aos pacientes cirúrgicos que são frequentemente 
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atendidos na UCG e tiveram como propósito o aprimoramento do raciocínio 

diagnóstico dos enfermeiros assistenciais e dos alunos de enfermagem que 

realizam práticas e estágios curriculares e extracurriculares nesse local. 

Cada estudo de caso foi elaborado com alternativas de múltipla escolha para 

resolução de qual o diagnóstico de enfermagem principal apontado pelo histórico 

e exame físico descrito. Quando o usuário escolhe alternativas incorretas no 

aplicativo móvel, terá acesso à informação de quais são os sinais e sintomas que 

dão suporte ao diagnóstico correto, auxiliando no raciocínio diagnóstico. Assim, 

ao selecionar o diagnóstico correto, acessará o conceito do diagnóstico 

assinalado e quais são as características definidoras que negam os diagnósticos 
incorretos. 

Para a elaboração dos estudos de caso, foram adotados os oito pressupostos 

ou objetivos de Lunney (2004): 1) representar situação típica de pacientes que 

os enfermeiros diagnosticam e gerenciam em situações clínicas cirúrgicas; 2) ser 

escrito claramente; 3) refletir situações dos pacientes em ocorrências clínicas; 4) 

requerer a necessidade de capacidades intelectuais análogas à que são usadas 

em ambientes clínicos naturais; 5) conter, pelo menos, quatro evidências a fim 

de confirmar um diagnóstico altamente preciso; 6) conter, pelo menos, duas 

evidências para negar um diagnóstico alternativo que seria avaliado como baixo 

em uma escala de precisão; 7) estimular o enfermeiro a considerar o diagnóstico 

em vários níveis de precisão, de alto a baixo; e 8) permitir que os diagnósticos 

de enfermagem sejam diagnosticados constantemente por enfermeiros que 
seguem princípios de raciocínio diagnóstico. 

A seguir são apresentados os 10 estudos de caso com as alternativas de escolha 

para a resolução do diagnóstico de enfermagem principal, a resposta correta, a 

definição do diagnóstico de enfermagem correto e as características definidoras 

que negaram a escolha dos diagnósticos incorretos. 
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ESTUDOS DE CASO 

 

Estudo de caso 1 

 

M.B.C, sexo feminino, branca, 70 anos, casada, evangélica. Relata início há 5 

meses de dor abdominal e vômitos, principalmente após ingesta hídrica, 

aceitando sólidos parcialmente, perda ponderal de 29kg (corresponde a 36,25% 

do peso total). Realizou biópsia gástrica sendo diagnosticada com 

adenocarcinoma difuso do tipo células em anel de sinete. Em inventário de 

cavidade realizado na cirurgia de laparotomia exploradora e jejunostomia, 

apresenta lesão irressecável acometendo pâncreas, tronco celíaco, lesões 

sugestivas de implantes em diafragma e cólon. Regular estado geral, 

emagrecida, orientada, dor em ferida operatória dois na escala numérica de dor. 

Pele e mucosas hidratadas, turgor e elasticidade preservados Em dieta oral zero 

e dieta enteral 50 ml em cinco etapas, apresentando náuseas e quatro episódios 

de vômito com resíduo gástrico aumentado cor de bílis, abdome globoso, ferida 

operatória em região médio abdominal, ruídos hidroaéreos ausentes, 

hipertimpânico, tenso, doloroso à palpação superficial nos 4 quadrantes, 

ausência de massas palpáveis, evacuação ausente há 3 dias, ausência de 

eliminação de flatos. Sono alterado devido desconforto abdominal. Higiene 

corporal adequada e autocuidado preservado para banho. Movimenta-se no 

leito. 

Após o exame físico a enfermeira registrou as informações coletadas e definiu 

os diagnósticos de enfermagem que correspondem às respostas da cliente. Qual 
o principal diagnóstico de enfermagem segundo NANDA-I? 

a) Síndrome do idoso frágil 

b) Volume de líquidos deficiente; 

c) Motilidade gastrintestinal disfuncional; 

d) Constipação 



	

Licença Creative Commons: 

 

5 

Resposta c) 

Resposta correta! Parabéns!!! 

A definição do diagnóstico de enfermagem Motilidade gastrintestinal disfuncional 

consiste em atividade peristáltica aumentada, diminuída, ineficaz ou ausente no 

sistema gastrintestinal.  

E as características que negam os diagnósticos incorretos são: a) Síndrome do 

idoso frágil (autocuidado preservado para banho, movimenta-se no leito); b) 

Volume de líquidos deficiente (pele e mucosas hidratadas, turgor preservado); e 

d) Constipação (ausência de evacuação e de ruídos hidroaéreos caracterizam a 

constipação, que neste caso é um diagnóstico de enfermagem importante mas 

não é o principal). 

Respostas a) b) d) 

Resposta incorreta. Tente novamente. 

Dica: As características definidoras que deram suporte para a seleção do 

diagnóstico foram: abdome distendido, ausência de eliminação de flatos, dor 

abdominal, mudança nos ruídos intestinais, resíduo gástrico aumentado e com 
cor de bílis, náuseas e quatro episódios de vômitos.  

 

Estudo de caso 2 

J.L.M, sexo masculino, negro, 32 anos, casado, católico. Nega comorbidades, 

nega alergias. Relata presença de hérnia em região inguinal direita há cerca de 

2 anos, foi submetido a hernioplastia.  Paciente admitido na clínica cirúrgica no 

pós-operatório imediato. Regular estado geral, eutrófico, orientado, hipocorado 

3+/4+, dor em ferida operatória 3 na escala de dor. Em ar ambiente, taquipneico 

23irpm, murmúrios vesiculares fisiológicos sem ruídos adventícios. Taquicárdico 

120bpm, pulsos radiais filiformes, hipotenso 80/50mmHg, acesso venoso 

periférico em MSE, sem sinais flogísticos. Desidratado 2+/4+, turgor reduzido, 

sem edemas, eliminação urinária espontânea ausente até o momento. Dieta oral 

branda com boa aceitação, porém relata apresentar sede. Ferida operatória em 



	

Licença Creative Commons: 

 

6 

região inguinal direita com presença de sangramento em grande quantidade, 

realizado curativo compressivo com necessidade de realizar três trocas em 30 

minutos.  

Após o exame físico a enfermeira registrou as informações coletadas e definiu 

os diagnósticos de enfermagem que correspondem às respostas da cliente. Qual 
o principal diagnóstico de enfermagem segundo NANDA-I? 

a) Risco de volume de líquidos desequilibrado 

b) Risco de volume de líquidos deficiente 

c) Volume de líquido deficiente 

d) Nutrição desequilibrada: menor que as necessidades corporais 

Resposta c) 

Resposta correta! Parabéns!!! 

O diagnóstico de enfermagem Volume de líquido deficiente consiste na 

diminuição do líquido intravascular, intersticial e/ou intracelular. Refere-se à 
desidratação, perda de água apenas, sem mudança no sódio.  

E as características que negam os diagnósticos incorretos são : a) Risco de 

volume de líquidos desequilibrado (o paciente já apresenta características 

definidoras de diagnóstico real); b) Risco de volume de líquidos deficiente (o 

paciente já apresenta características definidoras de diagnóstico real); d) Nutrição 

desequilibrada: menor que as necessidades corporais (dieta oral branda com 
boa aceitação e paciente eutrófico). 

 

Respostas a) b) d)  

Resposta incorreta. Tente novamente. 

Dica: As características definidoras do diagnóstico de volume de líquido 

deficiente selecionadas foram alterações no turgor da pele, perda ativa de 
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volume de líquidos, aumento da frequência cardíaca, diminuição da pressão 
arterial, diminuição da pressão de pulso e sede.  

 

 

Estudo de caso 3 

A.P, sexo feminino, negra, 19 anos, solteira, católica. Nega alergias. Realizou 

pneumectomia direita há um ano decorrente de sequelas de Tuberculose não 

diagnosticada, relata presença de dispneia ao deambular e após realização de 

broncoscopia evidenciou presença de granuloma provocando estenose de 

traqueia, sendo submetida à traqueostomia. No dia seguinte a cirurgia, paciente 

apresenta-se orientada, cianótica, anictérica, inquieta, com dificuldade de 

verbalização, dor em traqueostomia três na escala numérica, suplementação de 

oxigênio 2l/min via traqueostomia, saturação de oxigênio 88%, traqueostomia 

com secreção espessa em grande quantidade, expansividade torácica 

assimétrica, taquipneica 26irpm, murmúrios reduzidos em base, presença de 

sibilos e roncos difusamente. FC: 88 e PA: 128x82 mmHg. Paciente mobiliza 

todos os segmentos corporais, no entanto, no momento está restrita ao leito 
devido dispneia. 

Após o exame físico a enfermeira registrou as informações coletadas e definiu 

os diagnósticos de enfermagem que correspondem às respostas da cliente. Qual 
o principal diagnóstico de enfermagem segundo NANDA-I? 

a) Mobilidade no leito prejudicada 

b) Dor crônica 

c) Medo 

d) Desobstrução ineficaz de vias aéreas 

Resposta d) 

Resposta correta! Parabéns!!! 
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A definição do diagnóstico de enfermagem Desobstrução ineficaz de vias aéreas 

consiste na incapacidade de eliminar secreções ou obstruções do trato 

respiratório para manter a via aérea desobstruída.  

E as características que negam os diagnósticos incorretos são: a) Mobilidade no 

leito prejudicada (mobiliza todo os segmentos corporais e força muscular 

preservada); b) dor crônica (dor no pós-operatório imediato, menor que 3 meses) 

e restrita ao leito devido dispneia não há alteração na capacidade de continuar 

atividades prévias devido dor crônica; c) medo (calma e pressão arterial e 
frequência cardíaca normais). 

Respostas a) b) c) 

Resposta incorreta. Tente novamente. 

Dica: As características definidoras que deram suporte para a seleção do 

diagnóstico foram alteração na frequência respiratória, dificuldade de 
verbalização, dispneia, escarro em excesso e ruídos adventícios respiratórios. 

 

Estudo de caso 4 

Maria, 65 anos, casada, evangélica. Paciente em tratamento ambulatorial de 

obesidade há 30 anos. Deu entrada pelo pronto socorro após apresentar 

obstrução intestinal. Foi submetida à laparotomia exploradora com a confecção 

de colostomia, sendo admitida na clínica cirúrgica. No quarto dia de pós-

operatório, paciente obesa, lúcida, calma, relata apresentar fraqueza, 

hipocorada 1+/4+, anictérica, acianótica, eupneica 19irpm, eucárdica 78bpm, 

normotensa 110/60 mmHg, bulhas normofonéticas, acesso venoso central em 

subclávia direita. Afebril 36° C. Desidratada 2+/4+, turgor e elasticidade 

reduzidos, pele ressecada, diurese espontânea em fralda. Dieta pastosa com 

aceitação parcial nos últimos dois dias. Abdome cirúrgico, ferida operatória em 

região médio abdominal e colostomia em flanco esquerdo, ruídos hidroaéreos 

presentes, doloroso à palpação superficial difusamente, evacuação por 

colostomia com fezes pastosas. Sono preservado. Ferida operatória de 20cm 

com pontos íntegros e presença de secreção serosa em pequena quantidade. 
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Paciente restrita ao leito, diminuição de força com dificuldade de movimentação 
dos segmentos corporais, dependente para o autocuidado.  

Após o exame físico a enfermeira registrou as informações coletadas e definiu 

os diagnósticos de enfermagem que correspondem às respostas da cliente. Qual 
o principal diagnóstico de enfermagem segundo (NANDA-I)? 

a) Risco de integridade da pele prejudicada  

b) Nutrição desequilibrada: menor do que as necessidades corporais  

c) Disposição para letramento em saúde melhorado 

d) Risco de lesão por pressão  

Resposta d) 

Resposta correta! Parabéns!!! 

O diagnóstico de Risco de lesão por pressão é a suscetibilidade a lesão 

localizada da pele e/ou tecido subjacente, normalmente sobre saliência óssea, 

em consequência de pressão, ou pressão combinada com forças de 
cisalhamento. 

E as características que negam os diagnósticos incorretos são: a) Risco de 

integridade da pele prejudicada (a paciente já apresenta Epiderme e/ou derme 

alteradas), b) Nutrição desequilibrada: menor do que as necessidades corporais: 

paciente obesa e com aceitação parcial de dieta apenas nos últimos dois dias, 

c) Disposição para letramento em saúde melhorado: paciente obesa em 
tratamento ambulatorial há 30 anos, dependente de autocuidado.  

Respostas a) b) c) e) 

Resposta incorreta. Tente novamente. 

Dica: As características definidoras para a escolha do diagnóstico de risco de 

lesão por pressão foram: dependente para o autocuidado, desidratação, 
incontinência, pele ressecada, redução na mobilidade, sobrepeso. 
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Estudo de caso 5 

L.B.P, sexo masculino, branco, 68 anos, viúvo. Hipertenso, alergia à dipirona. 

Após o diagnóstico de câncer de esôfago há 6 meses foi submetido à cirurgia de 

esofagectomia encontra-se no 4º dia de pós-operatório relata dispneia. Ansioso, 

inquieto, hipocorado 1+/4+. Em ar ambiente, saturação de oxigênio de 92%, 

expansibilidade simétrica, taquipneico 24 irpm, murmúrios vesiculares com 

presença de creptações em bases, apresentando tosse seca. Acesso venoso 

central em subclávia direita com hidratação, apresentando turgência jugular 

direita, taquicárdico 90bpm, hipertenso 140/100mmHg, à ausculta presença de 

B3.  Afebril TAX: 36ºC. Anasarca, turgor e elasticidade reduzidos, pele pegajosa, 

diurese espontânea apresentando oligúria. Sono alterado devido dispneia. 

Ferida operatória em região cervical limpa e seca com dreno de penrose 

apresentando secreção serosa em pequena quantidade. Restrito ao leito, 

mantendo capacidade de virar-se e reposicionar-se. Exames laboratoriais: 

hemoglobina 11,2g/dL, hematócrito 30%, Rx de tórax presença de derrame 

pleural. ECG: sem alterações. 

Após o exame físico a enfermeira registrou as informações coletadas e definiu 

os diagnósticos de enfermagem que correspondem às respostas da cliente. Qual 
o principal diagnóstico de enfermagem segundo (NANDA-I)? 

a) Volume de líquidos deficiente. 

b) Volume de líquidos excessivo 

c) Insônia 

d) Débito cardíaco diminuído 

 

Resposta b) 

Resposta correta! Parabéns!!! 

O diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo consiste na entrada 
excessiva e/ou retenção de líquidos. 
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E as características que negam os diagnósticos incorretos são: a) Volume de 

líquidos deficiente: hematócrito diminuído, anarsaca, aumento na pressão 

arterial, c) Insônia: diagnóstico real, porém é secundário ao volume de líquidos 

excessivo, d) Débito cardíaco diminuído: não há alteração no ECG, hematócrito 
diminuído. 

Respostas a) c) d) 

Resposta incorreta. Tente novamente. 

Dica: as características definidoras utilizadas para a seleção do diagnóstico de 

enfermagem foram: alteração na pressão arterial, ansiedade, alteração no 

padrão respiratório, anarsaca, dispneia, derrame pleural, distensão da veia 

jugular, oligúria, ruídos adventícios respiratórios e hematócrito diminuído. 

 

 

Estudo de caso 6 

H.B, 51 anos, sexo feminino, viúva, residente da Bahia, evangélica. Após o 

diagnóstico de câncer gástrico foi submetida à cirurgia de gastrectomia parcial 

aberta com enteroanastomose.  No terceiro dia após a cirurgia apresentava-se 

orientada, Hipocorada 1+/4+, anictérica, acianótica, eupneica 18irpm, murmúrios 

vesiculares fisiológicos, sem ruídos adventícios. Eucárdica 78bpm, normotensa 

120/80 mmHg, bulhas normofonéticas, ritmo regular, sem sopros, ausência de 

turgência jugular, acesso venoso periférico em mse com hidratação endovenosa. 

Afebril 36° C. Desidratada 1+/4+, turgor e elasticidade preservados, diurese 

espontânea de coloração amarelo-claro. Dieta pastosa com boa aceitação e 

ingesta de líquidos, nega náuseas e vômitos. Abdome cirúrgico, ruídos 

hidroaéreos hiperativos, timpânico, doloroso à palpação superficial difusamente. 

Relata 5 episódios de fezes líquidas em 24h. Relata não ter conseguido dormir 

à noite devido cólica abdominal e várias idas ao banheiro. Deambulando sem 

auxílio. Exames laboratoriais: HB: 12g/dL, leucócitos totais 10.000 µL, 

hematócrito 40%. 
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Após o exame físico a enfermeira registrou as informações coletadas e definiu 

os diagnósticos de enfermagem que correspondem às respostas da cliente. Qual 

o principal diagnóstico de enfermagem segundo (NANDA-I)? 

a) Volume de líquidos deficiente 

b) Diarreia 

c) Déficit de autocuidado para higiene íntima 

d) Risco de volume de líquidos deficiente 

Resposta b) 

Resposta correta! Parabéns!!! 

A definição do diagnóstico diarreia consiste na eliminação de fezes soltas e não 
formadas. 

E as características que negam os diagnósticos incorretos são: a) Volume de 

líquidos deficiente: valor de hematócrito normal 40%, frequência cardíaca e 

pressão arterial normais, c) Déficit de autocuidado para higiene íntima: 

capacidade preservada de chegar ao vaso sanitário, deambulação preservada; 

d) Risco de volume de líquidos deficiente: ingesta de líquidos, boa aceitação de 
dieta pastosa, hidratação endovenosa. 

Resposta a) c) d)  

Resposta incorreta! Tente novamente! 

Dica: As características definidoras para a seleção do diagnóstico de 

enfermagem foram: cólicas, dor abdominal, evacuações de fezes líquidas, > 3 

em 24 horas e ruídos intestinais hiperativos. 

 

Estudo de caso 7 

M.B.N, sexo masculino, branco, 19 anos, solteiro. Após tratamento cirúrgico de 

carcinoma epidermoide há três anos com necessidade de amputação de 

antebraço de membro superior direito, houve recidiva com surgimento de 
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nódulos pulmonares em pulmão direito, sendo submetido à toracotomia. No 

terceiro dia de pós-operatório apresentando regular estado geral, inquieto, 

expressão facial de dor, hipocorado 2+/4+, dor em ferida operatória com relato 

de forte intensidade, 8 na escala numérica de dor. Em ar ambiente, 

expansibilidade assimétrica, saturação de oxigênio 98%, dreno de tórax anterior 

com secreção hemática de alto débito, eupneico 19irpm, murmúrios vesiculares 

apresentando creptações em base direita. Taquicárdico 108bpm, hipertenso 

150/90mmHg. Dieta oral pastosa com baixa aceitação. Sono alterado devido 

várias interrupções para administração de analgésicos. Ferida operatória em 

região infra-axilar direita de 15 cm com presença de secreção serohemática em 

pequena quantidade. Coto de amputação de membro superior direito na altura 
de braço. 

Após o exame físico a enfermeira registrou as informações coletadas e definiu 

os diagnósticos de enfermagem que correspondem às respostas da cliente. Qual 
o principal diagnóstico de enfermagem segundo (NANDA-I)? 

a) Dor aguda 

b) Troca de gases prejudicada 

c) Integridade da pele prejudicada 

d) Distúrbio no padrão de sono 

Resposta a) 

Resposta correta! Parabéns!!! 

O diagnóstico de enfermagem Dor aguda consiste na experiência sensorial e 

emocional desagradável associada a lesão tissular real ou potencial, ou descrita 

em termos de tal lesão (International Association for the Study of Pain); início 

súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, com término antecipado ou 

previsível e com duração menor que 3 meses. 

E as características que negam os diagnósticos incorretos são: b) Troca de 

gases prejudicada: eupneico, em ar ambiente, saturação 98%; c) Integridade da 

pele prejudicada: presença de ferida cirúrgica, porém não é um diagnóstico 
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prioritário; d) distúrbio no padrão de sono: diagnóstico real, porém é secundário 
ao diagnóstico de dor aguda. 

Resposta b) c) d) 

Resposta incorreta. Tente novamente. 

Dica: As características definidoras utilizadas para a seleção do diagnóstico de 

enfermagem foram: alteração no apetite, alteração no parâmetro fisiológico, 

autorrelato da intensidade usando escala padronizada da dor e expressão facial 
de dor. 

 

Estudo de caso 8 

F.B.T, 38 anos, divorciada, residente de Serra, católica, relata início de dor 

abdominal em hipocôndrio direito há aproximadamente 1 mês associado a 

náuseas e vômitos. Ultrassonografia abdominal: colelitíase. Na admissão na 

clínica cirúrgica no pós-operatório imediato de colecistectomia 

videolaparoscópica paciente gemeu de dor durante a transferência da maca à 

cama. Paciente apresentou dificuldade em acordar inicialmente, mas respondeu 

às orientações dos enfermeiros para se virar. Na avaliação do enfermeiro calma, 

normocorada, anictérica, acianótica, eupneica 18irpm, eucárdica 90bpm, 

normotensa 110/60 mmHg, acesso venoso periférico em msd. Afebril 36,2° C. 

Hidratada, turgor e elasticidade preservados, diurese espontânea de coloração 

amarelo-claro. Relata não ter conseguido se alimentar e que após sentir o cheiro 

da dieta piora a náusea e há aumento de salivação, apresentou 2 episódios de 

vômito. Abdome plano, ruídos hidroaéreos normais, timpânico, flácido, doloroso 

à palpação superficial difusamente, evacuação ausente há 2 dias. Ferida 

operatória com secreção serohemática em pequena quantidade. Deambula sem 
auxílio. 

Após o exame físico a enfermeira registrou as informações coletadas e definiu 

os diagnósticos de enfermagem que correspondem às respostas da cliente. Qual 

o principal diagnóstico de enfermagem segundo (NANDA-I)? 

a) Constipação 
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b) Náusea 

c) Dor aguda 

d) Risco de tromboembolismo 

Resposta b) 

Resposta correta! Parabéns!!! 

A definição do diagnóstico de enfermagem Náusea consiste em fenômeno 

subjetivo de uma sensação desagradável na parte de trás da garganta e do 
estômago que pode ou não resultar em vômito. 

E as características que negam os diagnósticos incorretos são: a) constipação: 

ruídos hidroaéreos normais, abdome plano, flácido c) Dor aguda: dificuldade de 

acordar, ausência de descrição da dor, eucárdica e calma, d) Risco de 
tromboembolismo: mobilidade preservada, idade< 60 anos. 

Respostas a) c) d) 

Resposta incorreta. Tente novamente. 

Dica: As características definidoras utilizadas para a seleção do diagnóstico 

foram: ânsia de vômito, aversão à comida, deglutição aumentada, sabor amargo 
e salivação aumentada. 

 

Estudo de caso 9  

A.S, sexo masculino, 66 anos, divorciado, aposentado, católico, reside em 

Vitória. Relata surgimento há 3 meses de perda de peso de 15kg (corresponde 

a 25% do peso total) e icterícia. Recebeu o diagnóstico de Tumor de cabeça de 

pâncreas. Foi submetido à cirurgia de Whipple, sendo encaminhado no pós-

operatório imediato a UTI e admitido no quinto dia de pós-operatório no setor de 

Clínica Cirúrgica. Relata presença de fraqueza, orientado, emagrecido, 

hipocorado 1+/4+, calmo, em ar ambiente, saturação de oxigênio 98%, eupneico 

17irpm, tosse seca, murmúrios reduzidos em bases. Eucárdico 88bpm, 

normotenso 120/80 mmHg, acesso venoso periférico em mse. Afebril 36,3° C. 
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Hidratado, turgor e elasticidade reduzidos, diurese espontânea de coloração 

amarelo-ouro. Dieta branda com baixa aceitação devido alteração do paladar, 

aceitando apenas suco, relata sentir náuseas ao ver o alimento.  Abdome 

globoso, ferida operatória em região subcostal e dreno tubulaminar em flanco 

direito, ruídos hidroaéreos hiperativos, timpânico, indolor à palpação profunda, 2 

episódios de evacuação de fezes líquidas. Relata não ter conseguido dormir à 

noite. Dependente de autocuidado para locomoção, força de membros reduzida 

devido à fraqueza. Exames laboratoriais: albumina 1,80g/dl, transferrina sérica 
130mg/dl. 

Após o exame físico a enfermeira registrou as informações coletadas e definiu 

os diagnósticos de enfermagem que correspondem às respostas da cliente. Qual 

o principal diagnóstico de enfermagem segundo (NANDA-I)? 

a) Nutrição desequilibrada: menor do que as necessidades corporais; 

b) Náuseas 

c) Diarreia; 

d) Desobstrução ineficaz de vias aéreas  

Resposta a) 

Resposta correta! Parabéns!!! 

A definição do diagnóstico de enfermagem, Nutrição desequilibrada: menor do 

que as necessidades corporais, consiste na ingestão de nutrientes insuficiente 
para satisfazer às necessidades metabólicas. 

E as características que negam os diagnósticos incorretos são: b) Náuseas 

diagnóstico real, porém os valores baixos de albumina e transferrina sugerem 

síntese pobre de proteínas elevando o diagnóstico nutrição desequilibrada: 

menor do que as necessidades corporais como diagnóstico prioritário; c) 

Diarreia: 2 episódios de fezes líquidas < que 3 episódios em 24h, ausência de 

dor abdominal e cólica abdominal, d) Desobstrução ineficaz de vias aéreas: 
saturação 98%, eupneico, calmo, presença de tosse. 

Respostas b) c) d) 
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Respostas incorretas. Tente novamente. 

Dica: As características definidoras para a seleção do diagnóstico de 

enfermagem foram: alteração no paladar, aversão a alimento, dor abdominal, 

peso corporal 20% ou mais abaixo do ideal, ruídos intestinais hiperativos e tônus 
muscular insuficiente. 

 

Estudo de caso 10 

C. T.J, 50 anos, sexo feminino, parda, casada, ensino fundamental incompleto. 

Relata que há 7 meses percebeu o surgimento de um “caroço” em região cervical 

anterior. Ultrassonografia: nódulo em tireóide. Foi submetida à cirurgia de 

tireoidectomia total com esvaziamento cervical e encontra-se no primeiro dia de 

pós-operatório. Exames laboratoriais apontam concentração de cálcio sérico 

total menor de 7,5 mg/dL. Paciente relata ao enfermeiro início de parestesia em 

membros superiores e adormecimento perioral e das extremidades, que 

administra reposição de gluconato de cálcio conforme orientação e prescrição 

médica. No período noturno, paciente relata melhora dos sintomas e ausência 

de parestesia, acordada, inquieta, preocupada com provável retorno dos 

sintomas. Em ar ambiente, apresentando taquidispneia 22rpm, murmúrios 

vesiculares fisiológicos, sem ruídos adventícios, nega tosse. Taquicárdica 

110bpm, hipertensa 160/100mmHg. Ferida operatória em região cervical anterior 

com pontos íntegros e dreno suctor com secreção serohemática com débito de 
50ml nas últimas 12h. Relata não conseguir dormir. 

a) enfrentamento ineficaz 

b) ansiedade 

c) medo 

d) distúrbio no padrão do sono 

Resposta c) 

Resposta correta! Parabéns!!! 
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A definição do diagnóstico de enfermagem Medo, resposta a uma ameaça 
percebida que é conscientemente reconhecida como um perigo. 

Respostas a) c) d) 

Resposta incorreta. Tente novamente. 

As características definidoras utilizadas para seleção do diagnóstico foram: 

inquietação, taquicardia, aumento da pressão arterial, dispneia, foco direcionado 

para a fonte do medo, identifica o objeto do medo. 

E as características que negam os diagnósticos incorretos são: a) enfrentamento 

ineficaz: relata ao enfermeiro início de parestesias o que nega a incapacidade 

de pedir ajuda, paciente apresenta adequado padrão de comunicação, já que é 

capaz de relatar melhora dos sintomas; b) Ansiedade: o incomodo e temor não 

estão relacionados a um sentimento vago, mas relacionado a parestesia em 

membros superiores e adormecimento perioral; d) Distúrbio do padrão de sono: 
diagnóstico real, porém é secundário ao diagnóstico de Medo. 
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