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RESUMO
A pancreatite aguda é uma doença que pode ser definida como um processo inflamatório agudo do pâncreas
com a liberação de uma série de mediadores inflamatórios que pode envolver áreas peri pancreáticas ou
sistemas de órgãos remotos. O Objetivo deste trabalho é relatar a experiência sobre a aplicação da
Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente portador de Pancreatite alcoólica aguda. Trata-se
de um Relato de experiência, efetivado em um em um Hospital Geral de nível secundário, localizado no
Município de Fortaleza, Ceará, Brasil, desenvolvido por uma Interna de Enfermagem, em estágio curricular
da disciplina Internato Hospitalar. Coletou-se os dados através da anamnese, exame físico e acesso ao
prontuário do paciente diagnosticado com Pancreatite alcoólica aguda e aplicou-se a Sistematização da
Assistência de Enfermagem, no período de Agosto e Setembro de 2018. Na realização dos resultados,
através do exame físico foram encontrados os diagnósticos: Disposição para melhora do autocuidado
evidenciado por Expressar desejo de melhorar o autocuidado tórax. Dor aguda relacionado a agente biológico
lesivo evidenciado por relatar comportamento de dor. Perfusão tissular periférica ineficaz relacionado a
conhecimento insuficiente sobre os fatores modificáveis evidenciado por edema. Risco de trauma vascular
relacionado a tempo prolongado em que o cateter está no local. Percebe-se diante dos estudos dos autores
citados que a SAE aplicada ao paciente com Pancreatite alcoólica aguda dá suporte para outros profissionais
de saúde que também acompanham esse paciente e contribui muito para uma assistência individualizada.
Agradecemos à Deus por ter nos dado saúde, força para superar as dificuldades, a esta universidade, a
orientadora Charlianne pelo suporte no pouco tempo em que foi necessário pelas suas considerações e
incentivos. Também agradecemos ao Hospital por nos dar a oportunidade de ter acesso ao paciente e seu
prontuário.
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