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MATERIAIS E MÉTODOS

• Trata-se de um relato de caso realizado por dois acadêmicos

do curso de graduação em Enfermagem da UFMS durante o

mês de setembro de 2017 na enfermaria pediátrica de um

hospital de Campo Grande MS.

• Os dados foram coletados por análise do prontuário,

entrevista com a mãe e do exame físico do cliente.

• Foram identificados os principais diagnósticos de enfermagem

relacionados ao quadro do cliente seguindo a versão

atualizada da NANDA e elencadas as intervenções de

enfermagem.

A leishmaniose visceral é uma doença emergente crônica,

causada por protozoários do gênero Leishmania, transmitido

pela picada dos mosquitos Lutzomiya longipalpis e L. cruzi.¹

Acomete principalmente crianças menores de 10 anos e do sexo

masculino, o que representou em média 41,9% dos casos

notificados em 2016.²

O Processo de Enfermagem (PE) consiste em uma ferramenta

metodológica que organiza o trabalho de enfermagem por fases

e tem como resultado final a promoção de cuidado qualificado e

baseado em evidências, visto que exige raciocínio clínico para a

tomada de decisões e prescrição de intervenções pelo

enfermeiro.³

O trabalho objetiva relatar a assistência de enfermagem

prestada a um lactente com leishmaniose visceral

INTRODUÇÃO

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) torna-se

imprescindível para uma assistência segura e de qualidade, auxiliando na

recuperação clínica e na prevenção de agravos, além de fortalecer o

reconhecimento da atividade do profissional enfermeiro. Esse estudo

contribuiu para o aprimoramento e compreensão dos acadêmicos sobre a

importância e necessidade do desenvolvimento da SAE dentro da Atenção

Terciária à Saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Figura 2. Diagnósticos de enfermagem extraídos da North American Nursing Diagnosis

Association (NANDA), 2015.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM LEISHMANIOSE VISCERAL INFANTIL: 

RELATO DE CASO

RESULTADOS

Paciente de 4 meses e 21 dias de idade do sexo masculino,

com 14 dias de internação, que apresentou

hepatoesplenomegalia, febre e anemia, e fez uso de terapia

com anfotericina B lipossomal.
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Principais Diagnósticos de Enfermagem Identificados: 

Dor aguda

Hipertermia

Risco de nutrição desequilibrada, menor que as necessidades corporais

Risco de função hepática prejudicada

Intervenções de Enfermagem: 

Administração da medicação prescrita e observação da ocorrência de 

reações adversas como calafrios, alteração da cor da pele  e diminuição da 

pressão arterial.

Monitorização dos sinais vitais

Estimular o aleitamento materno exclusivo

Monitorar enzimas hepáticas, função renal, potássio e magnésio séricos e 

manifestações clínicas como (tremores, cianose, hipotensão,  estertores, 

hepatoesplenomegalia)

Estimular a participação da família nos cuidados

Figura 3. Intervenções de enfermagem selecionadas segundo a Nursing Interventions

Classification (NIC), 2016.

Figura 1. Leishmania sp. na forma

promastigota.


