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Objetivo:

Descrever os principais diagnósticos de enfermagem de uma paciente com aids na enfermaria, hospital dia e domicílio,

em fase avançada da doença.

Método:

Estudo de caso, descritivo, exploratório.

Local:

Instituição de doenças infecto contagiosas de São Paulo, SP – Brasil.

Período:

Janeiro de 2009 à setembro de 2009.

Resultados:

Paciente ficou internada na instituição, foi solicitado acompanhamento da Equipe interdisciplinar de Cuidados Paliativos,

em decorrência dos diagnósticos: aids/hepatite C/ plaquetopenia/ infecção do trato urinário, com evolução para diálise

peritonial. Transferida para terapia intensiva (01/02/09 à 13/02/2009), retornando à enfermaria, que após realização de

reunião da Equipe interdisciplinar de Cuidados Paliativos e os familiares, foi comunicado os referidos diagnósticos

salientando a situação de gravidade do quadro e as orientação referente aos controle e cuidados necessários. Recebeu alta

em 09/03/2009, sendo encaminhada para acompanhamento no Núcleo de Assistência Domiciliar da Instituição e ao

Hospital dia, para a realização de quimioterapia e transfusão sanguínea. Os principais diagnósticos de enfermagem

identificados pelos enfermeiros foram:

- Nutrição desequilibrada

- Fadiga

- Desconforto respiratório

- Risco para infecção

- Risco para transmissão de infecção

- Integridade tissular prejudicada

- Medo

- Dor crônica

- Ansiedade

- Interação social prejudicada

Conclusão:

A assistência de enfermagem em cuidados paliativos

ao paciente com aids tem fundamental importância,

pois sua atuação pode colaborar para a preservação de

autonomia do paciente, reforçando o valor e a

importância da participação ativa do doente e seus

familiares nas decisões e cuidados ao fim da vida,

permitindo melhor vivência do processo de morrer.

Palavras chave:

Enfermagem, domicílio, síndrome da imunodeficiên-

cia adquirida.


