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Introdução: Buscando adequar-se à sistematização da 
assistência de enfermagem (SAE) na Instituição, as 
enfermeiras das unidades do SECC organizaram um 
petit comitê (PC): Hemodinâmica (UHD), Centro Ci-
rúrgico Ambulatorial, Bloco Cirúrgico (UBC), Recupe-
ração Pós-Anestésica e Centro de Material e Esteriliza-
ção. Objetivo: Descrever a experiência do petit comitê 
na identificação dos DE mais freqüentes e as interven-
ções. Material e métodos: O PC reuniu-se semanal-
mente desde março de 2005. Após o embasamento 
teórico e discussão em grupo sobre os sinais e sintomas 
nos pacientes das unidades do SECC, foram escolhidos 
os mais freqüentes, seus fatores relacionados e inter-
venções, a partir do cadastro no sistema informatizado 
da instituição. Os instrumentos para anamnese e exame 
físico da UBC e UHD foram revisados e adequados 
para essas unidades. Resultados: Os DE(s) foram: dor 
aguda, confusão aguda, risco para função respiratória 
alterada, risco para desequilíbrio do volume de líqui-
dos, risco para lesão pelo posicionamento perioperató-
rio - RLPP (incluído), integridade tissular prejudicada, 
risco para o prejuízo da integridade da pele, risco para 
infecção, medo, ansiedade. Após a definição realizou-
se a revisão bibliográfica inclusive dos fatores relacio-
nados, sinais e sintomas e as intervenções de enferma-
gem. Essa revisão foi apresentada ao Grupo de Traba-
lho do Diagnóstico de Enfermagem, formado por re-
presentantes de todas as unidades, para discussão e 
posterior aprovação. Considerações finais: A oportuni-
dade de trabalhar com o DE proporcionou a habilitação 
para uso de uma nova ferramenta tecnológica, além de 
exigir maior dedicação na busca de conhecimentos 
teóricos no desempenho da prática diária. Nesse mo-
mento, além de dar continuidade ao trabalho, divulga-
mos a metodologia por trazer transparência e visibili-
dade dada ao cuidado de enfermagem a toda a equipe. 




