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RESUMO:
A fibrose cística (FC), também conhecida como fibrose quística ou mucoviscidose, é,
como explica o Blog Fibrose Cística (2012), uma doença hereditária autossômica, isto
é, não está relacionada ao cromossomo X. Esta patologia de origem recessiva é mais
comum em caucasianos e afeta o cromossomo 7. Oliveira (2001), por sua vez, explica
sobre a existência de um gene, responsável por controlar a produção de uma proteína,
regulando a transferência de sódio e cloreto através das membranas celulares e
quando este é defeituoso resulta em desidratação e na diminuição da fluidificação das
secreções. Varella (sem data) explica que existem os seguintes testes hábeis para o
diagnóstico deste problema em recém nascidos, são eles: teste do suor, teste do
pezinho, eliminação do mecônio nas primeiras 24 a 48 horas e teste genético. Este
estudo tem como objetivo descrever um caso clínico e divulgar a fibrose cística com
intuito de proporcionar uma melhor assistência de enfermagem e da equipe de saúde
aos pacientes acometidos por esta doença, em especial os recém nascidos. Esta
pesquisa baseara-se em um estudo descritivo em forma de caso clínico, haja vista que
mesmo com diversos testes capazes para a diagnose desta doença em um recém
nascido dificilmente encontram-se casos clínicos que evidenciem a patologia. A coleta
de dados foi feita na forma de entrevista, observação e pesquisa documental em
prontuário, o qual fora redigido em Abril de 2012. A análise de dados, por sua vez,
baseou-se na literatura pertinente e seguiram-se os Aspectos Éticos resolução 196/96.
Mesmo que não ainda não se conheça cura para a FC, como explica Fontes (2007), os
mesmos visam a prevenção e/ou redução das infecções pulmonares, eliminação do
muco, o qual pode causar obstrução das vias aéreas, impedir bloqueio intestinal e
disponibilizar alimentação adequada ao paciente. Portanto no tratamento com a equipe,
o enfermeiro desempenha um papel fundamental desde o atendimento emergencial até
a orientação para a família do cliente, orientando-a em como lidar com esse paciente e
criando estratégias de recuperação para que este possa voltar a sua rotina diária, a
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partir deste caso clínico foi possível adquirir conhecimento e aprimorar os cuidados a
serem prestados a pacientes vítimas de fibrose cística.
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