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DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM MAIS UTILIZADOS EM
PUÉRPERAS NO CENTRO OBSTÉTRICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Paola Melo Campos; Marcela Rosa da Silva
Introdução: O parto e o nascimento é um momento que causa muitas mudanças
fisiológicas, psicológicas e sociais na vida das mulheres. O parto é culturalmente
associado a dor, no entanto a dor está atrelada ao processo fisiológico. Juntamente com o
nascimento é iniciado o processo de nutrição desse novo ser, sendo o leite materno o
alimento mais indicado e é nesse momento que surgem todos os questionamentos
relacionados à amamentação. O diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico,
exercido pelo enfermeiro, que necessita de pensamento crítico para que se tenha
respostas referente ao processo de cuidado do usuário e com isso são implementadas
intervenções de cuidado. Objetivo: elencar diagnósticos de enfermagem relacionados ao
puerpério imediato. Método: Trata-se de um relato de experiência da vivência da
residente em enfermagem obstétrica, durante o mês de março de 2019, em um hospital
escola do sul do brasil para elencar os diagnósticos foi utilizado NANDA e NIC como
referencial. Resultados: os principais diagnósticos de enfermagem elencados foram: dor
do parto e risco de amamentação ineficaz, os dois diagnósticos serão relacionados ao
puerpério imediato. As principais intervenções de enfermagem que foram implementadas
referente ao diagnóstico de dor do parto foram: comunicar sinais de dor; verificar sinais
vitais; observar condições do períneo; observar involução uterina e monitorar lóquios
quanto às características, quantidade, cor e presença de coágulos. Os cuidados
referentes ao segundo diagnóstico foram: auxiliar mãe durante a amamentação da
criança; observar mamadas ao seio; orientar sobre técnica de amamentação. Todos os
diagnósticos são aprazados conforme sua necessidade de avaliação. Conclusões: o
diagnóstico de enfermagem é de suma importância para exercer o pensamento crítico do
enfermeiro assistencial, para implementar cuidados de enfermagem relacionados e para
qualificar os cuidados prestados. No puerpério imediato a puérpera está predisposta a
sentir dor relacionada ao parto, além de estar em processo de adaptação da
amamentação, logo está sujeita ao risco de amamentação ineficaz e para que a
amamentação seja efetiva é necessário que o os profissionais orientem e observem como
está o processo de amamentação.
Descritores: Diagnóstico de enfermagem; Cuidado de enfermagem; Puerpério.

EFEITO DE TERAPIAS COMPRESSIVAS NA CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS
VENOSAS: PROTOCOLO DE ESTUDO
Fernanda Peixoto Cordova; Giullia Garcia de Medeiros; Ana Cláudia Fuhrmann; Carla
Cristiane Becker Kottwitz Bierhals; Lisiane Manganelli Girardi Paskulin;
Amália de Fátima Lucena
Introdução: A úlcera venosa (UV) ocorre devido à gravidade da insuficiência venosa
crônica (IVC). Apresenta alta prevalência e está associada à dor, piora na qualidade de
vida e alto custo do tratamento. O padrão ouro no tratamento da UV é a aplicação de
terapia compressiva (TC). Na aplicação da terapia compressiva TC adequada, a
cicatrização da UV pode ser alcançada em média de 23 semanas de tratamento. A
Nursing Outcomes Classification (NOC) têm sido utilizada na avaliação e
acompanhamento do processo de cicatrização da UV, pois possui linguagem padronizada
e identifica resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem. Objetivos: Descrever o
protocolo de um estudo clínico randomizado de equivalência para comparar o efeito de
duas TCs em usuários com UV. Método: Será realizado um Ensaio Clínico Randomizado,
de equivalência, em usuários com UV, atendidos nas Unidades de Saúde Santa Cecília e
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