ANAIS DA XIII MOSTRA CIENTÍFICA DO CESUCA – NOV. / 2019
ISSN – 2317-5915

Pancitopenia severa: um estudo de caso
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Resumo: Introdução: A pesquisa de estudo de caso é uma forma de levantar com detalhes o histórico
do paciente, realizando uma investigação através da coleta de dados em prontuário médico, onde
analisamos os exames e suas alterações, junto aplicamos uma anamnese detalhada com o paciente e
seu familiar, para coleta de dados. Objetivo: Explorar anatomofisiologia da pancitopenia severa.
Métodos: Trata-se de um estudo de caso elaborado durante a realização da disciplina prática de
Enfermagem Fundamental, realizado em um hospital de médio porte, localizado na região
metropolitana de Porto Alegre, em uma unidade de clínica médica, com capacidade para 20 leitos
mistos, em companhia de médicos especializados e uma equipe de enfermagem, um enfermeiro e
quatro técnicos de enfermagem. Por meio de entrevista com o paciente, foram coletados dados para
construção de uma correta anamnese e um preciso exame físico. Em conjunto a estes dados e os dados
do prontuário médico foi realizada a pesquisa dessa patologia. Resultados: Após análise dos dados
coletados, dos artigos pesquisados foi possível compreender as alterações nos exames realizados com
no paciente e fazer a ligação com a prescrição médica. Aplicar a sistematização da enfermagem de
forma integral visando a melhora do paciente em questão, realizo os cuidados para tal finalidade.
Foram identificados através do diagnóstico médico alguns fatores de risco, como a ligação entre as
seguintes patologias: anemia, leucopenia e plaquetopenia importante. O mesmo apresenta risco de
óbito em decorrência de hemorragia ou septicemia. Foram realizados em conjunto, o
acompanhamento dos diagnósticos de enfermagem, e o manejo dos cuidados paliativos, sempre
observando os fatores de risco ao estado geral do paciente. Considerações finais: A realização deste
estudo de caso permitiu ampliar os conhecimentos sobre a patologia estudada bem como colocar em
prática o processo de enfermagem.
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