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Estudo de caso: diagnósticos e intervenções de enfermagem para 
um adolescente com pneumotórax espontâneo de repetição 
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Pneumotórax é a presença incomum de ar no espaço pleural que acaba por 
comprimir o pulmão causando tipicamente dispnéia, dor torácica e poucas 
anormalidades ao exame físico. O pneumotórax pode ser de causa espontânea ou 
traumática. Objetivo: Identificar os diagnósticos e as intervenções de enfermagem de 
um adolescente com pneumotórax espontâneo. Métodos: Estudo do caso realizado 
em abril de 2011, na emergência de um hospital geral. A coleta de dados se deu 
através do prontuário do paciente e por contato telefônico. Os diagnósticos e 
intervenções de enfermagem foram levantados por um grupo de estagiárias do curso 
técnico em enfermagem e Enfermeira supervisora de estágio. Resultados: D.R.S., 
18 anos, masculino, branco. Na admissão refere dor torácica súbita e dispnéia. 
História de bronquiolite obliterante e pneumotórax espontâneo. Faz uso domiciliar 
contínuo de oxigênio. S- Refere dor torácica e falta de ar. O- Lúcido, orientado, 
mucosas coradas. ACV.: RR, 2T, BNF, sem sopros. AP: MVUD, sem RA. Exames 
laboratoriais: (Ph: 7,34, PCO2: 46,2, PO2: 115,6, HCO3:23,3 SO2: 92,3%). 
Realizado RX de tórax e drenagem torácica com reexpansão pulmonar. Paciente 
evoluiu bem, segue aguardando transplante pulmonar. Diagnósticos de 
enfermagem: Troca de gases prejudicada, Perfusão tissular ineficaz cardiopulmonar 
e Risco de infecção. Intervenções: Monitorização de parâmetros hemodinâmicos 
contínuos; Avaliação do nível de consciência; Manter adequada ventilação e 
oxigenação; Observar sinais flogísticos no local de inserção do dreno de tórax; 
Higienização das mãos e demais precauções-padrão antes e após contato com 
paciente. Conclusão: A assistência de enfermagem exige profissionais preparados 
para realizar com acurácia os diagnósticos e determinar individualmente e 
efetivamente as intervenções de enfermagem.  
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