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RESUMO 

 
A hidrocefalia é entidade nosológica definida como aumento da quantidade de 
líquido cefalorraquidiano ou líquor nas cavidades ventriculares e espaço 
subaracnóideo, mas podendo ocorrer também no espaço subdural. Sua principal 
conseqüência clínica imediata é a hipertensão intracraniana, a qual muitas vezes 
exige pronto tratamento cirúrgico. O presente estudo teve como objetivo trazer 
medidas importantes a respeito da conduta de Enfermagem ao paciente acometido 
por hidrocefalia procurando satisfazer todas as necessidades diagnosticadas, visto 
que a literatura atual aborda pouco sobre a assistência de enfermagem a tais 
pacientes. O estudo foi realizado respeitando o preconizado pela lei 196/96 do 
conselho nacional de saúde que trata de pesquisa com seres humanos. É uma 
pesquisa de caráter descritivo desenvolvido sob os moldes do Estudo de Caso. 
Como instrumento de pesquisa, utilizou-se o processo de Enfermagem preconizado 
por Du Gas e roteiro do histórico de Enfermagem, levando-se em consideração a 
teoria das Necessidades Humanas Básicas da enfermeira Wanda de Aguiar Horta. 
Por fim, foram feitas orientações para tratar e adaptar o paciente a suas novas 
condições e para humanizar a assistência de enfermagem esclarecendo a doença 
para a família e dando apoio necessário. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Hidrocefalia, Assistência, Necessidades, Humanização 

 
ABSTRACT 

 
Hydrocephalus is an illness defined as increasing the amount of fluid or fluid in the 
ventricles and subarachnoid space, but may also occur in the subdural space. Its 
main consequence is the immediate clinical intracranial hypertension, which often 
requires surgical treatment ready. This study aims to bring important measures 
regarding the conduct of nursing to patients affected by hydrocephalus trying to 
satisfy all diagnostic needs, since the current literature discusses little about nursing 
care to such patients. The study was carried out respecting the criteria of the law 
196/96 of the National Board of Health that deals with research on human beings. It 
is a descriptive study developed under the lines of the Case Study. The research 
instrument, we used the nursing process recommended by Du Gas and written 
history of Nursing, taking into account the theory of Basic Human Needs Nurse 
Wanda de Aguiar Horta. Finally, guidelines were made to treat the patient and adapt 
to their new conditions and to humanize nursing care explaining the disease to family 
and providing necessary support 
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LISTA DE SIGLAS  E ABREVIATURAS 

LCE: líquido cefaloraquidiano 
EV: Endovenosa 
IM: Intramuscular 
mmHg: Milímetros de mercúrio 
bpm: Batimentos por minuto 
mpm: Movimentos por minuto 
mov/min: Movimentos por minuto 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

A implementação da sistematização da assistência de enfermagem continua 
sendo no cotidiano da enfermagem um desafio, pois esta requer planejamento de 
ações e resgate de conteúdos relacionados à Fisiologia, Patologia e Farmacologia. 
Em alguma situação, na demanda do serviço, requer sua efetivação. Faz-se 
necessário a elaboração de um plano de cuidado que contemple as necessidades 
do paciente que se encontram afetadas (ALVES et al.,  2007). 

O enfermeiro ao pensar no processo, deve fazer uma abordagem centrada 
não apenas nas necessidades fisiológicas, mas nos aspectos biopsicossocial, 
espiritual e cultural (RIBEIRO et al.,  2000 ). 

A enfermagem, especialmente a partir dos anos 50 do século XX, busca 
desenvolver um corpo de conhecimentos próprios no sentido de sistematizar e 
organizar sua prática e seus cuidados, de modo a favorecer uma assistência 
baseada não somente na dimensão biológica do ser humano, mas essencialmente 
na compreensão do homem como ser social e ator principal no processo saúde-
doença, seja no âmbito hospitalar, seja na saúde coletiva (ALVES et al.,  2007). 

O estudo foi realizado na ala pediátrica de um hospital de médio porte e 
supervisionado pela enfermeira responsável pela clínica pediátrica, propôs-se a 
realização de um estudo de caso em um paciente com diagnóstico médico de 
hidrocefalia . Teve ainda, como embasamento a Teoria das Necessidades Humanas 
Básicas, de Wanda de Aguiar Horta, onde a mesma tem uma visão holística do 
paciente, o qual deve ter suas necessidades psicobiológicas e psicossociais 
satisfeitas.  
 

OBJETIVO 

O presente estudo teve como objetivo utilizar medidas importantes a respeito 
da conduta de Enfermagem ao paciente acometido por hidrocefalia procurando 
satisfazer todas as necessidades diagnosticadas, visto que a literatura atual aborda 
pouco sobre a assistência de enfermagem a tais pacientes. 

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado respeitando o preconizado pela lei 196/96 do 
conselho nacional de saúde que trata de pesquisa com seres humanos. 
(BRASIL,1998). Foi uma pesquisa de caráter descritivo desenvolvido sob os moldes 
do Estudo de Caso.  

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, vol.6, n.9, 2010 Pág.2



O estudo de caso pode ser definido como um estudo delimitado com a 
exploração de um sistema, obtido a partir de uma coleta de dados detalhada, 
envolvendo várias fontes de informação (LUDKE et al., 1986). Estes são apropriados 
para serem aplicados na assistência direta de enfermagem, com a finalidade de 
realizar um estudo profundo dos problemas e necessidades do paciente, família e 
comunidade, com a possibilidade de elaborar estratégias para solucionar ou reverter 
os problemas encontrados (GALDEANO  et al.,  2003).  

Foi realizado no período de estágio curricular da disciplina Trabalho em 
Campo VIII, entre os dias 17/06/09 á 20/06/09, antes de tudo o pesquisador relatou 
sua intenção junto a Mãe da paciente, devido a menor idade do mesmo,  explicando 
todos os seus objetivos a acompanhante que posteriormente aceitou em participar 
da pesquisa assinando um termo de livre e esclarecido proposto pelo pesquisador.  
Começando com uma entrevista aberta com a acompanhante (Mãe) seguida por 
observações diretas do paciente, exame físico e análises do prontuário buscou-se 
identificar  informações que fossem relevantes para a realização do estudo. Como 
instrumento de pesquisa, utilizou-se o processo de Enfermagem preconizado por DU 
GAS e roteiro do histórico de Enfermagem, levando-se em consideração a teoria das 
Necessidades Humanas Básicas da enfermeira Wanda de Aguiar Horta. O processo 
compôs-se de quatro fases: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, 
prescrições de enfermagem e evoluções de enfermagem.  

A teoria se apóia e engloba leis gerais que regem os fenômenos universais, 
tais sejam, como exemplo: a lei de equilíbrio ou homeodinâmica, em que todo 
universo se mantém por processos de equilíbrio dinâmico entre seus seres; a lei da 
adaptação, pela qual todos os seres do universo interagem com seu meio externo 
buscando sempre formas de ajustamento para se manterem em equilíbrio; a lei do 
holismo, sendo o universo um todo, o ser humano um todo, a célula um todo, ou 
seja, esse todo não é meramente a soma das partes constituintes de cada ser 
(HORTA, 1979).  

REVISÃO DE LITERATURA 

DEFINIÇÃO 
 
A hidrocefalia é entidade nosológica definida como aumento da quantidade de 

líquido cefalorraquidiano ou líquor nas cavidades ventriculares e espaço 
subaracnóideo, mas podendo ocorrer também no espaço subdural. Sua principal 
conseqüência clínica imediata é a hipertensão intracraniana, a qual muitas vezes 
exige pronto tratamento cirúrgico (CAVALCANTI et al.,  2003) .  
 

EPIDEMIOLOGIA 
 

Trata-se de condição clínica prevalente em diferentes populações, referida 
como 0,5 a 2,5/1000 nascidos vivos. Em estudo de revisão, foi encontrada incidência 
de 0,4 a 0,8/1000 nascimentos, entre nativivos e natimortos. As incidências 
brasileiras registradas pelo Estudo Colaborativo Latino Americano de Malformações 
Congênitas (ECLAMC), incluindo nativivos e natimortos com 500g ou mais, variaram 
de 6,2/10000 a 50,3/10000 nascimentos, de acordo com a região. Nos últimos anos, 
a incidência da hidrocefalia congênita tem mostrado tendência a aumento no 
ECLAMC. Essa ascensão está fortemente associada ao diagnóstico pré-natal 
(CAVALCANTI et al., 2003) . 
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ETIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA 

 
Sua etiologia pode estar ligada a fatores de origem genética ou ambiental, ou 

ainda tratar-se de uma herança multifatorial. A herança autossômica recessiva tem 
sido proposta em vários casos de recorrência familiar. A herança recessiva ligada ao 
X é conhecidamente associada à estenose do aqueduto de Sylvius, e ocorre em 
cerca de 2% das hidrocefalias congênitas. 

A hidrocefalia é dita congênita quando diagnosticada ao nascimento, ou logo 
após, ou, como vem acontecendo mais recentemente, durante o pré-natal. 

A hidrocefalia da criança apresenta etiologias múltiplas que intervêm antes do 
nascimento ou nos primeiros meses de vida. Há três mecanismos possíveis para o 
seu desenvolvimento: 
1) hiperprodução de LCE; 
2) fraca absorção de LCE; 
3) obstrução das vias do LCE. 

Elas se apresentam em duas formas: 
A) Hidrocefalia Obstrutiva, ou Não-comunicante: É a variedade mais 

freqüente. É devida à obstrução do fluxo liquórico, quer seja ela intra ou extra-
ventricular. O fluxo de LCE é bloqueado ao longo de um ou mais dos estreitos 
caminhos conectando os ventrículos (a obstrução ocorre no sistema ventricular ou 
na parte externa do forame). Geralmente, os sítios de estreitamento são obstruídos. 
Exemplos incluem cistos colóides os quais obstruem o terceiro ventrículo e tumores 
do tronco encefálico os quais comprimem o canal entre o terceiro ventrículo e o 
quarto ventrículo (Aqueduto cerebral, ou de Sylvius). 

A1) Intraventricular: O local da absorção resulta em dilatação proximal; abaixo 
do bloqueio, os ventrículos mantém as suas dimensões normais; a obstrução pode 
estar localizada no Forame de Monroe, no 3o ventrículo, no Aqueduto de Sylvius, no 
4o ventrículo ou nos orifícios de saída (nos Forames de Luschka e Magendie) 

A2) Extraventricular: A obstrução das vias extraventrículares do fluxo liquórico 
pode levar a diminuição absoluta ou relativa do fluxo nos espaços subaracnóideos 
localizados na base do crânio, ao nível do tentório ou acima das conexidades dos 
hemisférios cerebrais. A hidrocefalia não-comunicante e suas causas: 

A) Malformação congênita: 
- estenose do Aqueduto de Sylvius 
- bifurcação ou atresia do Aqueduto de Sylvius 
- gliose dos Forames de Magendie e Luschka com o 4o ventrículo grande e 

cístico. 
- mal-formação de Arnold Chiasci (usualmente com mielomeningocele) 
- mal-formações vasculares (ex: aneurismas de grande veia de Galeno) 
B) Neoplasias 
 - lesões de caráter expansivo 
C) Processos Inflamatórios 
- hemorragias subaracnóide (ex: TCE ou rupturas de aneurismas); 
- meningites e estados pós-meningíticos; 
- outras infecções (ex: toxoplasmose, doença de inclusão citomegálica). 

Obs: Uma das mais comuns causas de hidrocefalia é a Estenose Aquedutal. Neste 
caso a hidrocefalia resulta de um estreitamento do Aqueduto de Sylvius, uma 
pequena travessia entre o 3 e 4 ventrículos no meio do cérebro. 

B) Hidrocefalia Não-Obstrutiva ou Comunicante: Pode ser devido a um dos 
seguintes mecanismos (nos casos em que não se consegue comprovar nenhum 
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bloqueio do fluxo liquorico no caminho ventricular): produção anormal do LCR, 
insuficiência venosa ou falha de absorção do LCR ao nível das vilosidades da 
aracnóide. É chamada comunicante porque o FCE ainda pode fluir entre os 
ventrículos os quais ficam abertos. Há uma obstrução do fluxo do líquor no espaço 
subaracnóide após sair do quarto ventrículo. As causas incluem infecções como 
meningite (a fibrose obstrui o espaço subaracnóide e o fluxo do líquor), bem como 
falha de absorção, hemorragia subaracnóide ou bloqueio do sangue através de 
aneurismas. 

Suas causas: 
A1) Hiperprodução de LCR- onde a capacidade de absorção do espaço 

subaracnóideo chega a três vezes mais a capacidade normal de produção do líquor. 
ex: papiloma do plexo corióide 

B2) Reabsorção deficiente do líquido cérebro-espinhal. ex: estados pós-
meningíticos; estados pós-hemorrágicos; otite acompanhada de trombose dos seios 
durais; deficiência das vilosidades aracnóideas. 

C) Normotensa: Esta síndrome foi descrita pela primeira vez em 1964, como 
sendo uma forma oculta de hidrocefalia. A ausência de edema das papilas, 
combinada com a obtenção de líquor normotenso através de punção lombar; é 
provável, porém, que tenha existido hipertensão intracraniana anteriormente ao 
diagnóstico. A monitorização de casos suspeitos revelou a existência de hipertensão 
intracraniana intermitente. Pode haver: obstrução ou insuficiência do espaço 
subaracnóideo transcortical, isoladamente ou em combinação com um defeito de 
absorção ao nível das vilosidades da aracnóide. 

Estudos revelam que primeiro instalar-se-ia a hidrocefalia hipertensiva, 
levando a dilatação dos ventrículos; esta se perpetuaria em virtude da maior força 
gerada sobre a superfície aumentada não obstante a normalização da pressão no 
interior do ventrículo. Há quem considere que o gradiente transmural de pressão 
seria capaz de provocar a dilatação progressiva dos ventrículos, a despeito dos 
níveis de pressões normais no interior dos ventrículos e a nível lombar, desde que a 
pressão no espaço subaracnóideo do córtex, seja inferior a pressão de dentro do 
ventrículo. 

Comumente ocorre nos idosos e é caracterizada por muito dos muitos 
sintomas associados com outras condições que ocorre mais frequentemente no 
idoso, tais como perda de memória, demência, desordens no caminhar, 
incontinência urinária e diminuição geral de atividade. 

D) Hidrocefalia Ex-vácuo: Algumas vezes o cérebro se retrai em tamanho 
(como no caso da Doença de Alzheimer), e, como resultado, os ventrículos se 
alargarão para compensar. Ainda que os ventrículos estejam dilatados, eles não 
estão sob pressão. 
 

QUADRO CLÍNICO 
 

� Aumento excessivo do perímetro cefálico;  
� Sinal do “sol poente”;  
� Fontanela tensa;  
� Veias do couro cabeludo ingurgitada;  
� Hipertensão intracraniana;  
� Convulsão;  
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� Retardo no desenvolvimento (os atos reflexos iniciais podem persistir, e as 
respostas normalmente esperadas não acontecem, indicando a incapacidade 
de desenvolvimento da inibição cortical normal);   

� Dificuldade na sucção e alimentação;  
� Choro estridente, curto e agudo;  
� Êmese;  
� sonolência;  
� Irritabilidade;   
� Opistótono;   
Não significa que todos estes sinais e sintomas apareçam ao mesmo tempo, é 
um processo evolutivo. 

 
 

DIAGNÓSTICO 
 
A hidrocefalia, no passado identificada por um perímetro cefálico ao 

nascimento acima de dois desvios padrão da média, atualmente vem sendo definida 
como uma entidade clínica caracterizada por um distúrbio da circulação liquórica, 
que causa o acúmulo intraventricular do líquido cefalorraquidiano, resultando em 
dilatação ventricular progressiva 

A hidrocefalia tem sido uma das anomalias de mais fácil detecção durante o 
pré-natal, seu diagnóstico pode ser feito a partir do segundo trimestre de gestação, 
através de avaliações do tamanho ventricular, do tamanho do átrio ventricular e da 
sua relação com o plexo coróide.  

O diagnóstico pré-natal, por meio da ultrassonografia, é muito variável. Em 
alguns casos virtualmente não se identifica tecido cerebral, em outros existe 
dilatação mínima dos ventrículos cerebrais. Utiliza-se, para fins diagnósticos, a 
relação entre os ventrículos laterais e o hemisfério cerebral correspondente (alterada 
se superior a 0,45 até a 20ª semana e 0,35 após), a medida do átrio dos ventrículos 
laterais (anormal se maior que 10 mm em qualquer idade gestacional) e a presença 
de dilatação do 3º e 4º ventrículo. O prognóstico dos conceptos é bastante diverso e 
dependente de vários fatores. Em geral, ele é obtido de análises pediátricas e 
precisa ser utilizado com cautela quando da orientação de grávidas. 

O progressivo aumento da capacidade diagnóstica, com a crescente melhoria 
técnica dos aparelhos e a maior habilidade dos examinadores, têm tornado mais 
frequente o diagnóstico da hidrocefalia. Em virtude disso, torna-se necessário definir 
quais fatores, nos exames ecográficos, tornam o prognóstico do concepto favorável 
ou desfavorável, facilitando a orientação do casal sobre as perspectivas da 
gestação. 
 

TRATAMENTO MÉDICO 

Um avanço significativo e determinante na história do tratamento da 
hidrocefalia foi a introdução do uso de drenagens valvuladas unidirecionais com o 
objetivo de derivar o líquido em excesso nos ventrículos cerebrais para outras 
cavidades corporais, anulando a base fisiopatológica da hipertensão intra-craniana 
verificada. Foi verificada marcante diminuição da mortalidade e da morbidade em 
crianças hidrocéfalas após a introdução dessa modalidade de tratamento.  

Embora a derivação possa ser feita para o meio externo, para o átrio direito 
ou através de terceiro ventriculostomia, a variedade mais largamente empregada é a 
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derivação ventrículo-peritoneal (DVP). A cauterização cirúrgica ou remoção das 
partes dos ventrículos que produzem LCR pode (teoricamente) reduzir a produção 
de LCR. 
 

HISTÓRICO E EXAME FÍSICO 
 

Menor M.C.G.S., feminina, branca admitida em 16/06/09 proveniente do 
estado do maranhão, residente na cidade de Tutóia-MA, acompanhada pela mãe. 
Mora com um tio, a avó materna e sua mãe, com instalações hidroelétricas 
apropriadas, o sustento da família é retirado do trabalho agrícola. Criança deu 
entrada no hospital com crises convulsivas como conseqüência da hidrocefalia. Mãe 
refere que a menor nasceu de parto cesáreo pesando 3.970kg e que foi 
amamentada por dois meses. A menor passou por duas cirurgias: a primeira com um 
mês de vida e a segunda aos cinco meses, onde foram implantadas duas válvulas 
hidrocefálicas com dispositivo de controle de pressão com derivação ventrículo-
peritoneal, uma em cada ventrículo.  

Ao exame físico apresenta cabelos castanho escuro, sem oleosidade, 
ausência de lesões no crânio e face, apresentando face simétrica com movimentos 
normais, completa. Com boa acuidade visual, mucosa ocular rósea e sem 
particularidades, pupilas isocóricas e fotorreagentes. Pavilhões auriculares 
simétricos, sem lesões, com boa acuidade auditiva, canais com pequena 
quantidades de cerúmem, sem secreções. Narinas alinhadas, sem lesões ou 
secreções, mucosa corada e úmida, lábios corados, língua na linha média, com 
mobilidade total e resistente, sem lesões ou fascilculações. Pescoço simétrico, sem 
entumescimento ou linfonodos palpáveis, com mobilidade ativa e passiva livre e sem 
dor, tireóide não palpável e ausência de vascularização visível, ausência de 
frêmitospulso carotídeo palpável.  

Ao exame físico do tórax apresenta: tórax simétrico, implantação dos 
membros simétricos, respiração torácica com murmúrio vesicular audível, sem 
estertores ou sibilos, frêmito tóraco-vocal regularmente distribuídos. Pele um pouco 
ressecada em região escapular. Coração com presença da 1ª e 2ª bulha cardíaca 
audível, com ictus cordis não visível e palpável, com duas polpas digitais, localizado 
na linha hemiclavicular, na altura do quarto espaço intercostal, com ritmo regular em 
dois tempos (tum-tac), batimentos normoliformes, sem sopros ou atritos.  
Abdomem simétrico, com cicatriz umbilical plana, sem alterações na parede 
abdominal, ruídos hidroaéreos presentes, fígado e baço não palpáveis.  
Membros superiores com unhas limpas e curtas, sem descamação, braço e 
antebraço sem cicatrizes, pele íntegra e rede venosa pouco visível, com bom tônus 
muscular.  Membros inferiores com extremidades aquecidas, pele íntegra, presença 
de manchas esbranquiçadas nos membros inferiores, pés sem alterações, unhas 
limpas, membros inferiores com musculatura eutrófica e eutônica, com movimentos 
preservados.  Genitais sem lesões, sem sujidade e sem secreções presentes.  
Sinais Vitais:   
PA:110X80mmHg 
P:150bpm  
R:40mpm  
T: 36,3ºC 
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PRESCRIÇÃO MÉDICA 
 

Dieta branda 
Ceftriaxona 10 ml 12/12 h 
Fenobarbital IM 24/24h 
Hidantal EV 8/8h 
Diazepam se crise convulsiva 
Dipirona EV 6/6h 
 
 

EVOLUÇÕES DE ENFERMAGEM 

16/06/2009 às 07:30h. Criança no 1º dia de Internação para tratamento das 
complicações de Hidrocefalia. Encontra-se acordada, chorosa, irritada, afebril, 
anictérica, hipocorada (+/4+). Dejeções presentes e amolecidas. Diurese presente 
em pouca quantidade. Tomou banho de aspersão com a genitora. Aceitou 
parcialmente o café da manhã. Aferido sinais vitais: P=110 bpm; T=36ºC; R= 20 
mov/min; P.A – 110 X 75 mmHg. Às 10:00 realizado punção venosa periférica em 
membro superior direito e administrado medicação conforme prescrição médica.  

17/06/2009 às 8:00h. Consciente, orientada, estado nutricional bom, calma interativa 
à estimulação, em companhia da genitora,  não aceitou  a dieta oferecida, de acordo 
com a mãe teve sono e repouso normais. Afebril, anictérica, hipocorada (+/4+). 
Evolui bem sem febre, sem vômitos. Dejeções presentes, extremidades aquecidas e 
perfundidas. Aferido sinais vitais: P=115 bpm; T=36,5ºC; R= 25 mov/min P.A = 100 X 
80 mmHg. Às 09: 50 administrada medicação.  

18/06/2009 às 7:15h. Consciente, orientada, interage com a mãe segundo relato da 
mesma, eliminações fisiológicas presentes e normais.   aceitou parcialmente a dieta 
oferecida, de acordo com a mãe teve sono e repouso normais. Afebril, anictérica, 
hipocorada (+/4+). Dejeções presentes, extremidades aquecidas e perfundidas. 
Aferido sinais vitais: P=120 bpm; T=36,5ºC; R= 22 mov/min P.A = 100 X 80 mmHg. 
Às 09: 25 administrada medicação. 

19/06/2009 às 07:30h. Encontra-se acordada, um pouco chorosa, irritada, afebril, 
anictérica, hipocorada (+/4+). Dejeções presentes e amolecidas. Diurese presente e 
com aspecto normal. Tomou banho de aspersão com a genitora. Aceitou bem o café 
da manhã. Aferido sinais vitais: P=110 bpm; T=36ºC; R= 20 mov/min; P.A – 110 X 
75 mmHg. Mãe relata estar preocupada com o estado de saúde da filha. Às 10:00 
administrado medicação conforme prescrição médica. Às 14:30 recebeu visita do 
médico para avaliação do quadro. 

20/06/2009 às 08:30h. A paciente recebe alta hospitalar, a mãe recebe orientações 
sobre o cuidado com a filha e posteriormente encaminhada a centro de referência 
para apoio psicológico e social. 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

DIAGNÓSTICO E PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM 

O propósito geral do diagnóstico de enfermagem consiste na interpretação 
dos dados de avaliação e identificação das necessidades de assistência ao 
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paciente, as quais os profissionais de enfermagem podem assistir 
independentemente ou junto com outros profissionais de saúde buscando ajudar o 
paciente a alcançar o nível máximo de bem- estar. O plano de assistência de 
enfermagem consiste num conjunto de ações que visam o cuidado prestado ao 
paciente para atenção de um diagnóstico encontrado. Os diagnósticos aqui 
propostos foram embasados na teoria das necessidade humanas básica de Wanda 
de Haguiar Horta. 

Diagnóstico de Enfermagem 

� Risco de úlceras de decúbito na cabeça relacionado com a estaticidade 
postural 

Prescrição de Enfermagem  

� Mudar a posição a cada duas horas; ao movimentar manter a cabeça apoiada 
p/ evitar tensão extra sobre o pescoço 

Diagnóstico de enfermagem 

� Risco de desidratação e desnutrição relacionado com a não aceitação da 
dieta  

Prescrição de enfermagem  

� Oferecer refeições pequenas e freqüentes 

� Instituir horários de refeições flexíveis 

Diagnóstico de enfermagem  

� Risco de  elevação da pressão intracraniana relacionado com a patologia 
acometida  

Prescrição de enfermagem 

� Medir diariamente o perímetro occiptofrontal 

� Palpar as fontanelas e linhas de sutura quanto ao tamanho, sinais de 
abaulamento, tensão e separação 

Diagnóstico de enfermagem  

� Risco de ansiedade dos pais relacionado com o não conhecimento da 
patologia  

Prescrição de enfermagem  

� Oferecer apoio aos pais 

� Explicar os procedimentos e o plano médico 

� Responder às perguntas 
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CONCLUSÃO 

O tratamento da criança com hidrocefalia é uma tarefa difícil tanto para a 
família quanto para profissionais de saúde. E ajudar a família a adaptar-se à criança 
é uma importante responsabilidade da enfermagem. É necessário enfatizar que a 
hidrocefalia é um problema permanente e que a criança necessitará de avaliação 
regular. 

No momento da assistência prestada pelos referentes autores do trabalho a 
paciente, foi explicado à genitora a importância de se fazer a medida do perímetro 
cefálico diariamente, observando qualquer aumento anormalmente rápido, para que 
se possa procurar ajuda médica. A mãe da criança questionou vários pontos em 
relação a patologia e todas suas dúvidas foram sanadas pelos autores no que diz 
respeito a enfermagem. É importante capacitar a mãe para que a mesma avalie o 
estado de consciência do bebê (nível de orientação, vivacidade e comportamento), 
verificar o limite de movimentação do pescoço e avaliar a movimentação dos olhos; 
avaliar as fontanelas, que devem estar planas e moles. Assim com a realização do 
estudo os autores puderam evidenciar a aplicabilidade do processo de enfermagem 
a tal paciente com hidrocefalia, visto que tal patologia é pouco abordada no contexto 
da assistência de enfermagem pela literatura. A genitora foi encaminhada ao setor 
de assistênca social do referido hospital, onde o estudo foi realizado, e 
posteriormente encaminhada ao centro de referência local para apoio psicológico e 
social. 

 O devido estudo pode servir como referência aos profissionais e acadêmicos 
de enfermagem que venham a se deparar com tal patologia no seu cotidiano de 
trabalho ou estágio.   
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