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RESUMO
A atelectasia é uma doença respiratória, que inclui um dos graves distúrbios das vias aéreas inferiores,
podendo apresentar-se em seu estágio agudo ou crônico. É o fechamento total ou parcial dos alvéolos e
consiste no colapso de um segmento, lobo ou todo o pulmão, prejudicando a troca gasosa e
consequentemente uma diminuição do nível de oxigênio no sangue. O presente trabalho tem como propósito
relatar a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) a um paciente com atelectasia pulmonar.
Refere-se a um estudo qualitativo, do tipo relato de experiência, elaborado durante o estágio do componente
curricular Processo de Cuidar em Saúde do Adulto, no sexto semestre do curso de enfermagem da
Universidade da integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). Uma experiência
vivenciada no Hospital Central de Fortaleza (HCF), em agosto de 2019. O caso trata-se de um paciente do
sexo masculino, 53 anos, hipertenso há 10 anos e diagnosticado com atelectasia pulmonar após a internação.
A recolha dos dados deu-se por meio da anamnese, exame físico completo e a análise do prontuário. Foi
implementado o plano de cuidado de enfermagem e foram elencados três diagnósticos de enfermagem
prioritários: Padrão respiratório ineficaz, risco de volume de líquidos prejudicado e troca de gases
prejudicados. Acima dos diagnósticos citados, pensando na melhoria do paciente foram realizadas tais
intervenções: monitorar o padrão e a frequência respiratória, exercícios de respiração profunda voluntária,
promover a drenagem do líquido, elevação dos membros inferiores, reduzir o edema. Essa experiência foi
bastante engrandecedora, todavia, proporcionou maior aprendizado na utilização da SAE, possibilitando uma
assistência de enfermagem mais adequada com base científica e perspectiva holística.
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