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Introdução: O Centro de Terapia Intensiva (CTI) é o nível mais complexo entre os serviços 

hospitalares, necessitando de uma dinâmica profissional bem organizada e sistematizada, de 

forma que possa oferecer uma assistência de qualidade e contribuir para a segurança e 

melhora do quadro clínico do paciente. Nessa perspectiva, a implementação de cuidados e a 

utilização de tecnologias no CTI demandam da enfermagem conhecimento científico e análise 

crítica do prognóstico, a fim de potencializar a assistência prestada (1). A Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) garante embasamento ao enfermeiro, possibilitando o 

planejamento do cuidado em etapas, a partir da avaliação do estado clínico e necessidades 

humanas básicas do indivíduo, gerando subsídios às suas ações profissionais e favorecendo a 

promoção de saúde do paciente (2). A cirrose hepática caracteriza-se pela deterioração do 

fígado, onde há alteração em sua estrutura anatômica, apresentando nódulos formados por 

tecido fibroso e consequentemente reduz-se a produção e excreção hepática. Dispõe de 

etiologia multifatorial como álcool, infecções virais como hepatites, doenças metabólicas, 

autoimunes bem como abuso de substâncias tóxicas. Esta patologia retrata mais de um terço 

das internações hospitalares no Brasil, revelando o crescimento das ocorrências. (3). 

Objetivos: Relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem na utilização da SAE à um 

paciente crítico com hepatite crônica no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Descrição da 

Experiência: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, desenvolvido no 

CTI do Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), por discentes do 6° período 

do curso de Enfermagem da Universidade Federal do Pará (UFPA) em setembro de 2019. Foi 

desenvolvido com base na Sistematização da Assistência de enfermagem. Foram coletados os 

dados do paciente e posteriormente analisados, sendo traçados os diagnósticos de enfermagem 

e implementadas as intervenções necessárias fundamentadas pela taxonomia da NANDA 

(North American Nursing Diagnosis Association). Paciente, do sexo masculino, 35 anos, 

ensino fundamental incompleto, solteiro, natural de Belém do Pará, procedente do bairro do 

Jurunas, acompanhado de sua mãe. Antecedentes pessoais: Transtorno bipolar e esquizofrenia 

sem acompanhamento psiquiátrico. Família nega outras comorbidades ou alergia 

medicamentosa. Antecedentes familiares: Mãe e pai com Hipertensão arterial sistêmica, 

Diabetes mellitus e Câncer. Referenciado do Hospital Pronto Socorro Mário Pinotti, segundo 

relatos da família, referindo dor abdominal, anorexia, febre e disenteria. Admitido no C.T.I 

em 13/09/2019 procedente do bloco cirúrgico em pós-operatório imediato de laparotomia 

exploratória, gastrorrafia, Path de Epiplon, drenagem de abscesso hepático e apendicectomia. 

Recebido sedado, intubado, sob VMI, ausculta cardiopulmonar normal, recebendo 

Noradrenalina na dose 0,5MCG/KG/MIN, abdome com dreno abdominal em flanco direito, 

SNG aberta, diurese presente em SVD, apresenta laboratório com leucocitose, baixa 

hematimetria, acidose metabólica e escórias elevadas. Ao 5° dia de CTI, inconsciente e sem 

sedação, intubado por ventilação mecânica (VM) assisto-controlada limitada a pressão e 

ciclagem a tempo (PCV). Sob uso de fentanil (5 mL/h), noradrenalina (13 mL/h) concentrada, 

hidratação venosa (10 mL/h) e meropenem (33.33 mL/h), hipotérmico, normocárdico, 
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taquipneico, hipertenso. Região de TOT sem lesão. Ao exame físico apresenta mucosa oral 

hipocorada, desidratada e língua saburrosa, lábios ressecados e lesionados. Acesso venoso 

central (AVC) por cateter de duplo lúmen (CDL) em veia subclavicular Direita (VSCD). 

Bulhas cardíacas normofonéticas rítmicas em 2 tempos (BCNF2T). Ruídos adventícios 

diminuídos bilateralmente em base. Abdome globoso, tenso, dieta zero, ruídos hidroaéreos 

diminuídos, curativo incisional limpo externamente, dreno laminar e tubular em hipocôndrio 

direito com débito de 10 ml apresentando característica amarelada. Diurese presente por 

sonda vesical sem débito com extensão de saco coletor (presença de grupos e sedimentos). 

Edema em MMII (3+). Evacuações ausentes. No primeiro contato com o paciente 

selecionado, foram coletadas informações do estado atual, em seguida consultou-se o 

prontuário a fim de identificar o histórico, motivo de internação, prescrição médica, cuidados 

de enfermagem, tratamento e evolução do quadro clínico. Resultados: Após a análise dos 

problemas encontrados, foi traçado o plano de cuidados e realizada a SAE destacando os 

principais Diagnósticos de Enfermagem, Intervenções e Resultados segundo o NANDA, NIC 

(Nursing Intervention Classification) e NOC (Nursing Outcomes Classification). Os 

principais problemas observados foram: Intubação por VM, Mucosa oral desidratada e língua 

saburrosa, Abdome com ruídos hidroaéreos diminuídos, Diurese por sonda apresentando 

sedimentos, Edema em MMII. Sendo identificados os seguintes diagnósticos de enfermagem: 

Risco de aspiração relacionado ao nível de consciência reduzido e ventilação mecânica; 

Integridade da membrana mucosa oral prejudicada relacionada pela fissura oral e língua 

saburrosa evidenciada pela higiene oral inadequada; Motilidade gastrintestinal disfuncional 

relacionado a mudança nos ruídos intestinais evidenciado por imobilidade; Risco de infecção 

relacionado à procedimentos invasivos; Volume de líquidos excessivo relacionado a edema 

evidenciado por entrada excessiva de líquidos. Posteriormente, foram implementadas as 

seguintes Intervenções de Enfermagem: Manter cabeceira elevada a 45°, manter cuff 

insuflado, realizar aspiração de vias aéreas, realizar monitoração neurológica; Usar palinetes 

para os dentes ou esponjas descartáveis para estimular as gengivas e limpar a cavidade oral, 

monitorar lábios, língua, mucosas, fossas das amígdalas e gengivas quanto a hidratação, cor, 

textura, presença de resíduos e infecção utilizando uma lanterna e abaixador de língua; 

Monitorar o aparecimento de sinais e sintomas de constipação, monitorar os ruídos 

hidroaéreos, comunicar o médico sobre redução/aumento da frequência de ruídos hidroaéreos; 

Realizar lavagem das mãos antes e após o curativo, realizar curativo com material estéril, 

manter TOT centralizado com proteção acolchoada; Monitorar a ocorrência de sinais de 

sobrecarga hídrica, monitorar as extremidades, providenciar cuidados adequados à pele em 

áreas edemaciadas. Nessa perspectiva, após a implementação da SAE, almeja-se os seguintes 

resultados: Não apresentar aspiração ou risco de aspiração diminuídos; Aumento da higiene 

oral, controle de infecção, melhora da hidratação; Controle dos sintomas de constipação, 

melhora da hidratação, aumento da mobilidade intestinal; Não apresentar sinais de infecção; 

paciente deverá apresentar equilíbrio hídrico. Conclusão: Diante do trabalho rotineiro da 

equipe de enfermagem na Terapia Intensiva, inferimos a relevância do cuidado 

individualizado desta equipe cotidianamente e compreendemos ser imprescindível a utilização 

da SAE na assistência ao paciente internado. Assim este estudo alcançou seu objetivo ao 

descrever, brevemente, sobre a patologia e partindo disto, elaborar uma assistência norteadora 

para os profissionais da enfermagem. Mediante o conhecimento científico apresentado pela 

SAE, o enfermeiro conquista sua autenticidade, mérito e autonomia, desenvolvendo um 

trabalho consciente, eficiente e gratificante ao obter resultados positivos na assistência 

prestada. De acordo com os problemas evidenciados em seu prontuário, destacamos a 
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importância dessa sistematização, para a aquisição de diagnósticos e intervenções que reflitam 

suas necessidades reais, visando melhorar a assistência de enfermagem ao paciente. 

 

Descritores: Unidades de Terapia Intensiva, Cirrose hepática, Processo de enfermagem. 
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