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Introdução: A Sistematização da Assistência de Enfermagem é um instrumento de informação que busca favorecer a 
implantação de padrões e critérios de assistência e estabelecer as prioridades. Neste contexto, do Processo de 
Enfermagem e do uso de linguagens padronizadas, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) já possui uma 

longa trajetória, utilizando desde 2000 a etapa de diagnóstico de enfermagem (DE) baseado na classificação da 
NANDA International Inc. (NANDA-I) e do referencial das Necessidades Humanas Básicas. Integridade Tissular 

Prejudicada (ITP) é um dos DE mais frequentes no Serviço de Enfermagem Médica (SECLIN) e possui como 
características definidoras apresentar tecido destruído e/ou tecido lesado. Objetivo: Caracterizar os pacientes clínicos 

com o Diagnóstico de Enfermagem  Integridade Tissular Prejudicada. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo- 
exploratório retrospectivo com abordagem quantitativa realizado em hospital universitário nos meses de abril à 
junho de 2014. Foram analisados 73 prontuários selecionados através de amostragem aleatória simples realizada no 
SPSS versão 18. Foram incluídos pacientes que receberam o DE ITP no SECLIN no ano de 2013. Não foram previstos 

critérios de exclusão. A coleta de dados foi realizada em duas etapas: na 1ª Etapa foi solicitada uma query ao 
Serviço de Arquivo Médico e Informações em Saúde do hospital para identificação dos pacientes; 2ª Etapa foi 
realizada a coleta das informações em prontuário eletrônico por meio de um instrumento elaborado no Microsoft 
Excel 2010. A análise dos dados foi feita no SPSS versão 18. Resultados: Observou-se que o tempo de internação foi 

de 18,74 (±15,65), idade de 57,83(±12,59), sexo masculino (63%), maior % de pacientes com o 1º grau 
incompleto. O motivo de internação foi devido à complicações clínicas e realização de cirurgia, com 32,8%. 36,4% 

tinham HAS e 16,77, Diabete Mellitus, 34,5% dos pacientes foram considerados desnutridos e 24,1% eram 

tabagistas. 43% estavam restritos ao leito, 54,29% dos pacientes apresentaram ferida operatória e 16,67% úlcera 
por pressão. Conclusão: Foi possível caracterizar os pacientes do SECLIN diagnosticados com ITP quanto ao seu 
perfil clínico e sócio demográfico. Foi possível evidenciar acurácia diagnóstica, uma vez que os pacientes possuíam as 

características definidoras e alguns fatores relacionados propostos para o DE. Projeto foi aprovado pelo CEP HCPA 
(nº140073). Palavra-chave: Diagnóstico de Enfermagem; Cuidados de Enfermagem; Pele. Projeto 140073 




