Estudo de caso
RN com 36 semanas de IG, Apgar 8 e 9, peso 3900gr, medindo 55cm, sua mãe
Laura é primigesta com Diabetes Gestacional, fez controle de pré-natal porém
não conseguiu manter os níveis glicêmicos dentro da normalidade. Ao exame
físico do RN no AC, observado: face arredondada, letargia, bradipneia, a
ausculta pulmonar murmúrios vesiculares, diminuição do reflexo de moro,
verniz caseoso em grande quantidade, coto umbilical gelatinoso, integridade
cutânea, millium sebáceo, lanugem na região dorsal, abdome globoso e flácido,
ortolani, testículos em escroto bilateral, mantido com fralda descartável,
mecônio e diurese em pequena quantidade. Realizado glicemia capilar na 1ª
hora de vida 50mg/dl. Puérpera relatou para enfermeira do AC, ter observado
tremores intensos no RN, com 5hs de vida. Verificado a glicemia capilar
30mg/dl, rapidamente, o RN é colocado em berço aquecido, para punção de
acesso venoso em MSE para administração de soro glicosado 10%, instalado
oximetria de pulso com saturação de 96% e checado FC 125bpm. Após 30min
o RN apresentou discreta melhora do quadro, com glicemia capilar de 40mg/dl.
Checado com a puérpera a técnica do AM e verificado insegurança e
desconhecimento da puérpera quanto ao manejo do AM. Após estabilização do
RN a enfermeira orientou a família sobre o estado do RN e os cuidados que
seriam necessários. Os pais estavam chorosos e assustados, relataram a
preocupação com o bem-estar do RN e de como poderiam ajudá-lo, já que
devido à instabilidade glicêmica, os espasmos e tremores observados no RN,
ele seria transferido para a UTIN.
Diante deste contexto, elaborem o processo de enfermagem para o RN e sua
família:
1- Quais são as características definidoras ou fatores de risco do RN e
família?
2- Quais são os Diagnósticos de Enfermagem de risco e reais? Escolha 3
de maior prioridade no AC.
3- Quais seriam os resultados de enfermagem esperados para cada
Diagnóstico de Enfermagem elencado?
4- Quais seriam as intervenções pertinentes para atingir os resultados de
enfermagem esperados?
5- Quais seriam os dados a serem avaliados?

