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INTEGRIDADE TISSULAR PREJUDICADA EM VÍTIMA DE TRAUMA 
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Introdução: Trata-se de um estudo de caso de paciente com ferimento corto-contuso proveniente de acidente de trabalho realizado 
durante o estágio acadêmico em um hospital especializado em trauma de Porto Alegre, em setembro de 2009. Objetivos: Aprofundar os 
conhecimentos com o cuidado em urgência e emergência; Aplicar o processo de enfermagem e o uso dos sistemas de classificações para 
diagnósticos e intervenções. Método: Utilizou-se das cinco etapas do Processo de Enfermagem, ou seja, o exame físico, a coleta de 
informações, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento e a implementação dos cuidados de enfermagem e a avaliação dos mesmos. 
Resultados: Paciente masculino, 51 anos, branco, casado, natural de Cachoeirinha e trabalha em Porto Alegre, em uma oficina mecânica. 
Apresentava sangramento intenso no punho e na região do músculo oponente do polegar esquerdo, causados pelo impacto contra a lente 
de vidro do farol de um carro. Ao exame físico apresentava-se responsivo, sentindo dor, mucosas úmidas e coradas, pele hidratada, com 
pequenas lesões. Diagnósticos de enfermagem estabelecidos: Integridade tissular prejudicada; Risco de infecção; Risco de trauma; Dor 
aguda; Risco de disfunção neurovascular periférica. Foram dadas orientações sobre as formas de prevenir infecção e o uso de analgésicos 
prescritos, se dor. Após 02 dias do acidente o paciente relatou, por telefone, que fez uso do analgésico nas primeiras 24 horas e que a 
lesão estava sem secreções e com boa cicatrização. Conclusão: Com a ajuda dos Sistemas de Classificações NANDA e NIC, exploramos o 
caso estabelecendo diagnósticos e intervenções relacionados à situação do paciente, e, também, ficou evidente para o grupo o cuidado 
integral que a enfermagem desenvolve para uma boa evolução do quadro clínico.  
  

 

  

 

 

 

 




