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RESUMO
(Introdução) A tuberculose é um problema mundial de saúde pública, e as taxas de
mortalidade e morbidade continuam crescentes. O M. tuberculosis infecciona aproximadamente
um terço da população mundial e permanece sendo a primeira causa de morte em decorrência
de doenças infecciosa em todo o mundo, sendo a principal causa de morte entre as pessoas
HIV–positivas.
O controle dessa patologia exige ações integradas de saúde, envolvendo
profissionais de saúde, gestores, comprometimento político e sociedade. Nesse contexto
destacase o papel do enfermeiro na equipe multiprofissional de saúde na prestação de uma
assistência de forma holística, visando atender as necessidades biopsicossociais do cliente, a
fim de promover o restabelecimento da saúde por meio de uma assistência sistematizada ou
processo de enfermagem. O processo de enfermagem é um método deliberativo que orienta o
enfermeiro através do uso de habilidades cognitivas, interpessoais e psicomotoras. Este
processo é composto pelo histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem,
planejamento, implementação e avaliação. (Objetivos) Identificar os Diagnósticos de
Enfermagem da NANDA em indivíduos com tuberculose contidos nos estudos clínicos
desenvolvidos na disciplina Enfermagem em Clínica II do curso de Graduação de Enfermagem
da UFPB, no período de 1997 a 2007. (Descrição metodológica) Tratase de uma pesquisa de
caráter documental, realizado no período de dezembro de 2006 a junho de 2007, por meio de
consulta a 53 estudos clínicos da referida disciplina e analisados a luz da literatura pertinente
contido em livros, periódicos, sites da Internet. O local do estudo foi o Departamento de
Enfermagem Médico  Cirúrgica e Administração, na sala da disciplina Clínica II onde estão
arquivados os estudos. (Resultados) Os diagnósticos de Enfermagem mais representados nos
estudos analisados foram: Padrão respiratório ineficaz (19 casos); Nutrição alterada:ingestão
abaixo das necessidades corporais (21 casos);Déficit do conhecimento relacionado à falta de
orientação acerca da doença (13 casos); Intolerância à atividade (06 casos). (Conclusão) Os
Diagnósticos de Enfermagem identificados estão diretamente relacionados ao quadro clinico
especifico da patologia. Recomendase sua utilização na assistência sistematizada
considerando a necessidade do acompanhamento e controle da terapêutica dessa clientela
especifica de no mínimo seis meses, podendo manter o controle dessa evolução.
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