
LEVANTAMENTO DOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM CLIENTE 

PORTADOR DE ESCROFULODERMA: UM ESTUDO DE CASO 

 

TEÓFILO, Aline Monzato
1
 

BRITO, Patrícia
2
 

BRANDÃO, Euzeli da Silva
3
 

 

Trata-se de um estudo de caso desenvolvido por acadêmicas do quarto período do curso de 

graduação em enfermagem, durante o ensino teórico-prático da disciplina de Fundamentos de 

Enfermagem II, que tem como cenário a enfermaria de clínica médica, de um Hospital 

Universitário. Teve como objetivo levantar os diagnósticos de enfermagem e realizar 

cuidados a um cliente portador de escrofuloderma, uma forma clínica de tuberculose cutânea 

que segundo Azulay (1997), é comum no Brasil, e se caracteriza por aglomerado de gomas, 

com fistulação e ulcerações. O estudo ocorreu entre maio a junho de 2007, sendo feita 

pesquisa no prontuário, entrevista e exame físico do cliente. Após foram levantados os 

diagnósticos de enfermagem e implementação de cuidados, além do registro fotográfico da 

evolução das lesões cutâneas.  Entre os diagnósticos levantados de acordo com NANDA 

(2005-2006), destaca-se: Integridade da pele prejudicada caracterizada pela presença de lesões 

ulcerativas, relacionada à evolução do processo patológico; Risco de infecção devido à 

integridade da pele prejudicada; Processos de pensamento perturbado, caracterizado pelo 

déficit\problema de memória. Entre os cuidados de enfermagem implementados, ressalta-se: 

contato com a equipe médica para discutir o tratamento mais apropriado para as lesões 

cutâneas; estímulo à socialização do cliente com os demais clientes e equipe; orientações 

verbais e escritas ao cliente e esposa no momento da alta. Esta vivência acadêmica foi de 

grande valia, pois possibilitou exercitar/realizar não somente levantamento dos diagnósticos 

de enfermagem, como também a abordagem e o cuidado ao cliente portador de afecção 

cutânea, que de acordo com Santos e Brandão (2006), deve ir além do cumprimento das 

atividades técnicas. 
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