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1. RESUMO 

Trata-se de um estudo de caso sobre a sistematização da assistência de 

enfermagem a um paciente com a Síndrome de Dandy-Walker. A coleta de dados foi 

realizada através da análise do prontuário. Os resultados parciais obtidos 

demonstram que o conhecimento prévio sobre a doença contribui para a adequada 

construção dos diagnósticos e intervenções de enfermagem a serem implementadas 

e, consequentemente, na melhoria das condições do paciente. Palavras-chave: 

Estudo de Caso; Síndrome de Dandy-Walker; Processo de Enfermagem. 

2. INTRODUÇÃO 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é um conjunto de 

ações de enfermagem inter-relacionadas e dispostas de forma sistemática, com o 

intuito de organizar a assistência de enfermagem e garantir a qualidade do cuidado 

prestado por meio da humanização, resolução de problemas e satisfação do 

indivíduo ao ter suas necessidades básicas atendidas. (CASTILHO et al, 2009; 

SUBUTZKI et al, 2011). 

A Síndrome de Dandy-Walker (SDW) é composta por um grupo de 

malformações congênitas do sistema nervoso central envolvendo a fossa posterior 

(LAMÔNICA et al, 2011). A malformação de Dandy-Walker, uma das formas de 

apresentação da síndrome, é caracterizada pela tríade de dilatação cística do quarto 

ventrículo, ausência parcial ou completa do vermis cerebelar e fossa posterior 

alargada (KHAN et al, 2009). A SDW caracteriza-se por alterações oculares, mentais 

e motoras, convulsões e vômitos, a depender do grau da malformação cerebelar 

(YLMAZ, 2005 apud EWALD et al, 2006).  

Julga-se pertinente o relato de caso desta síndrome em virtude da raridade da 

doença e da importância de seu conhecimento pelos profissionais de enfermagem 

para o atendimento das necessidades decorrentes da SDW. 

3. OBJETIVO  

Descrever a sistematização da assistência de enfermagem a um paciente 

com Síndrome de Dandy-Walker. 

4. METODOLOGIA  

Estudo de caso de abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada 

através da análise dos registros no prontuário de um paciente portador da síndrome 

em acompanhamento pelo Instituto de Saúde de uma Instituição de Ensino Superior 

privada localizada na cidade de Salvador-BA. Obteve-se a autorização legal, 



respeitando-se todos os princípios éticos preconizados pela Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde.  

5. DESENVOLVIMENTO  

D.C.J., sexo masculino, 07 anos, natural de Salvador-BA, mora com os pais 

em casa própria. Nasceu de parto normal com sofrimento fetal (hipóxia), 

necessitando de fórceps com tempo de parto de aproximadamente oito horas. Aos 

trinta dias de vida D.C.J. não apresentou desenvolvimento motor, sendo 

diagnosticado inicialmente com hidrocefalia e presença de cisto em fossa posterior. 

Aos cinco meses foi submetido a implante de válvula de derivação ventrículo-

peritoneal (DVP). O diagnóstico de SDW foi dado no primeiro ano de vida. Com três 

anos D.C.J. realizou um novo implante de válvula de derivação ventricular externa. 

Em 2012, observa-se que D.C.J. não firma a cabeça, não deita de bruço, não anda e 

tem movimentos incoordenados dos membros. Cadeirante mantém a cabeça 

sempre apoiada, pouco participativo, necessita de estímulos para resposta ou 

interação, apresenta déficits nas habilidades comunicativas, não segura por muito 

tempo os objetos, tem tempo de atenção reduzido, pouca manutenção de contato 

visual e tônus dos lábios reduzido. D.C.J. faz ingestão apenas de alimento na 

consistência pastosa preferencialmente pela gastrostomia. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Os principais problemas de enfermagem encontrados foram: deglutição 

prejudicada, nutrição desequilibrada, risco de mobilidade gastrointestinal 

disfuncional, risco de síndrome do desuso, mobilidade com cadeira de roda 

prejudicada, mobilidade física prejudicada, capacidade de transferência prejudicada, 

déficit de autocuidado para alimentação, percepção sensorial visual prejudicada, 

comunicação verbal prejudicada, risco de aspiração, risco de quedas e risco de 

trauma. Para estes problemas foram traçados os diagnósticos de enfermagem de 

deglutição prejudicada relacionada à paralisia cerebral evidenciado pela dificuldade 

em deglutir, fechamento incompleto dos lábios e sufocar antes da deglutição; 

nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais relacionada a 

capacidade prejudicada de digerir os alimentos evidenciado por tônus muscular 

insatisfatório e incapacidade percebida de ingerir comida; risco de mobilidade 

gastrointestinal disfuncional associado a imobilidade e estilo de vida sedentário; 

risco de síndrome do desuso associado a paralisia; mobilidade com cadeira de roda 

prejudicada relacionada a prejuízo cognitivo evidenciado por incapacidade 



prejudicada de operar cadeira de roda manual em aclive; mobilidade física 

prejudicada relacionada a prejuízo cognitivo e controle muscular diminuído 

evidenciado por capacidade limitada para desempenhar as habilidades motoras 

grossas, instabilidade postural e movimentos não coordenados; capacidade de 

transferência prejudicada relacionada a prejuízo cognitivo evidenciado por 

incapacidade de transferir–se da cadeira para a posição em pé; déficit de 

autocuidado para alimentação relacionado a prejuízo cognitivo evidenciado por 

incapacidade de levar alimentos de um recipiente à boca; percepção sensorial visual 

prejudicada relacionada a integração sensorial alterada evidenciada por 

concentração insatisfatória; comunicação verbal prejudicada relacionada a 

alterações no sistema venoso central evidenciada por dificuldade para manter o 

padrão usual da comunicação; risco de aspiração associado a deglutição 

prejudicada; risco de quedas associado a mobilidade física prejudicada, força 

diminuída das extremidades inferiores e equilíbrio prejudicado; risco de trauma 

relacionado a dificuldades cognitivas de equilíbrio e uso de cadeira sem firmeza. As 

intervenções de enfermagem pertinentes à situação do paciente ainda serão 

realizadas a fim de garantir a continuidade do cuidado. 
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