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INTRODUÇÃO: Conforme  a  Sociedade  Brasileira  de  Radiologia
Intervencionista  e  Cirurgia  Endovascular  (SOBRICE)  a  Drenagem  biliar
percutânea trans-hepática (DBPTH) é a colocação de um dreno em ductos
biliares, utilizando agulhas inseridas através da pele, é uma alternativa segura
e eficaz para tratar as obstruções biliares como a colestase; pode ser usada
para descomprimir os ductos biliares se eles são bloqueados por uma lesão
(tumor), cálculo e também estenose de cirurgia bilio digestiva. Um cateter de
drenagem tem vários furos no seu trajeto, que são utilizados para drenar a bile
em duas direções: para o exterior em uma bolsa coletora, conectada ao dreno
fixada a pele e para o interior do intestino.  A resolução do COFEN (Conselho
Federal  de  Enfermagem)  nº358/2009,  dispõe  sobre  a  Sistematização  da
Assistência  de  Enfermagem  (SAE)  e  a  implementação  do  Processo  de
Enfermagem privativo ao Enfermeiro. Os  Diagnósticos de Enfermagem são a
segunda etapa a ser  concluída após o histórico  do paciente.   No setor  da
hemodinâmica para o procedimento de drenagem biliar, listamos os principais
diagnósticos segundo NANDA (North American Nursing Diagnosis Association).

OBJETIVO: Demonstrar os principais diagnósticos de enfermagem, levantados
para  os  pacientes  que  se  submeteram  ao  procedimento  hemodinâmico  de
colangiotranshepática (drenagem biliar).

RELATO DE CASO: A paciente G.L.M.R. S, realizou onze procedimentos de
drenagem  biliar  entre  2018  e  2019.Com  o  histórico  de  enfermagem,  os
diagnósticos  foram  levantados,  dentre  eles  os  mais  relevantes  foram:  dor,
mobilidade física prejudicada e náusea, no pós-operatório sentia muitas dores
e  náuseas,  que  eram  controladas  com  a  prescrição  de  antieméticos  e
analgésico opióide, aos quais tinha uma boa resposta. Através da identificação
dos  diagnósticos  de  enfermagem,  elaboramos  o  plano  de  cuidados  de
enfermagem específicos para esta paciente.

DISCUSSÃO: Os pacientes eletivos que foram internados para o procedimento
de  colangiotranshepática,  em 2018  e  2019  tiveram análise  dos  registros  e
laudos; dos 41 pacientes que realizaram o procedimento de drenagem biliar,
70% eram mulheres, 17% foram reincidentes, por tumor em vias biliares. Como
determinado por NANDA, os principais diagnósticos levantados e os fatores
relacionados foram: dor (agentes de angústia física e psicológica),risco para
integridade  da  pele  prejudicada  (fatores  mecânicos,  imobilização)  perfusão
tissular gástrica ineficaz(circulação alterada) nutrição prejudicada(desnutrição)



mobilidade  física  prejudicada  (intolerância  a  atividade)  medo,  coagulação
alterada,  risco  de  queda,  risco  de  infecção,  baixa  autoestima  situacional  ,
controle  ineficaz  do  regime  terapêutico,  náusea,   negação.  Uma  das
intervenções de enfermagem realizadas para minimizar as queixas de dor e
náusea  eram  as  medidas  de  conforto,  assim  sugerimos  por  meio  de  um
documento  de transferência  de  cuidados;  para  o  profissional  enfermeiro  da
Unidade para onde o paciente se destina.

DRENAGEM BILIAR 2018-2019

Homens 30%
Mulheres 70%

PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS LEVANTADOS

DIAGNÓSTICOS FATORES RELACIONADOS
1-Dor Agentes de angústia física e psicológica
2-Risco  para  integridade  da  pele
prejudicada.

Fatores mecânicos, de mobilização.

3-Perfusão tissular gástrica ineficaz. Circulação alterada.
4-Nutrição Prejudicada. Desnutrição.
5-Mobilidade física prejudicada. Intolerância á atividade
6-Medo Desconhecido
7-Coagulação alterada Condição clínica
8-Risco de queda Mobilidade alterada
9-Risco de Infecção Uso de dispositivo externo (cateter)
10-Baixa autoestima situacional. Distúrbio de imagem corporal
11-Controle  ineficaz  do  regime
terapêutico

Incerteza dos resultados.

12-Náusea Condição clínica
13-Negação Aspectos psicológicos.

CONCLUSÕES: O  uso  da  SAE  direciona  a  assistência  de  enfermagem  e
fornece  subsídios  para  a  elaboração  do  plano  de  cuidados  individualizado,
como  descrevemos  para  a  paciente  citada.  Os  dois  diagnósticos  que
predominaram foram;  dor  e  mobilidade física  prejudicada.  O diagnóstico  de
enfermagem  norteia  a  prescrição  de  cuidados  realizado  pelo  enfermeiro  e
promove  uma  assistência  individualizada  e  com qualidade  e  segurança  ao
paciente.

PALAVRAS-CHAVE: hemodinâmica,  colangiotranshepática,  diagnósticos  de



enfermagem.
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