
Enfermeira. Doutora Docente do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro-CGE/UFTM 

 Enfermeira. Especialista Docente CGE/UFTM. Mestranda em Enfermagem em Saúde Pública da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo-EERP/USP. 

Enfermeira. 

Enfermeira. Doutora. Docente da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo-

EERP/USP. 

Enfermeira. Mestre. Docente CGE/UFTM 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM PRESENTES EM USUÁRIOS COM 

ÚLCERA VENOSA. 

 

ELIZABETH BARICHELLO 

FERNANDA BONATO ZUFFI 

FERNANDA SILVA SANTOS 

MARIA JOSÉ BISTAFA PEREIRA 

MÁRCIA TASSO DAL POGGETTO 

 

 

O processo de enfermagem vem se consolidando como instrumento de sistematização da 

atenção, sendo instituído em vários serviços de enfermagem no Brasil. Composto pelas 

seguintes fases: coleta e análise dos dados, identificação dos diagnósticos de 

enfermagem, planejamento da assistência, implementação das ações, intervenções, 

avaliação dos resultados para o cuidado à saúde das pessoas. O diagnóstico de 

enfermagem favorece definir fenômenos, propor intervenções e avaliar resultados. Um 

dos sistemas de classificação de diagnóstico é definido pela taxanomia da North 

American Nursing Diagnose Association-NANDA. Neste contexto, surgem as úlceras 

venosas que requerem atenção qualificada. O diagnóstico de enfermagem configura-se 

como importante instrumento para o planejamento adequado dos cuidados necessários 

aos usuários com úlcera venosa. Estes, muitas vezes, apresentam imagem prejudicada, 

dor e comprometimento no desempenho das atividades de vida diária, necessitando de 

avaliação sistematizada. O presente estudo buscou investigar e descrever os diagnósticos 

de enfermagem documentados em entrevista com quatro usuários com úlcera venosa.  A 

metodologia utilizada foi de pesquisa qualitativa. Os dados foram coletados por meio de 

entrevista semi-estruturada em domicílios de usuários com úlcera venosa, tendo como 

questões norteadoras: “Como você se sente com a ferida?” “A ferida dificulta sua vida?”. 

Os diagnósticos de enfermagem foram classificados de acordo com a NANDA, a partir 

da análise dos depoimentos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com protocolo nº 0877/2008. Foram identificados quatro diagnósticos. Integridade da 

Pele Prejudicada, relacionado à circulação alterada e evidenciado pela destruição de 

camada da pele, encontrado em todos os usuários. Em três entrevistados o diagnóstico 

Dor Aguda, relacionado a agentes lesivos (biológico, químico, físico e psíquico) e 

caracterizado por relato verbal ou codificado. Outro diagnóstico identificado foi 

Distúrbio na Imagem Corporal, relacionado à lesão e evidenciado pela verbalização de 
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sentimentos/percepções que refletem a visão alterada do próprio corpo na aparência, 

estrutura ou função, revelado por um usuário. O último diagnóstico foi o de Sentimento 

de Pesar Disfuncional, relacionado a perda real ou percebida de objeto (emprego, lar, 

status), caracterizado por expressão verbal de angústia (perda; tristeza, raiva), 

interferência prolongada no funcionamento da vida. Os diagnósticos de enfermagem são 

importantes ferramentas para elaborar assistência qualificada que atenda às necessidades 

dos usuários com úlcera venosa. Este estudo possibilitou a identificação de quatro 

diagnósticos de suma importância para o desempenho de enfermagem com vistas à 

melhor atenção ao usuário com úlcera venosa. 
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