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O PAPEL DO ENFERMEIRO JUNTO A FAMILIA DO PORTADOR DE 
HIDROCEFALIA INFANTIL 

 
1. RESUMO 
 

  A hidrocefalia consiste em um distúrbio na circulação liquórica, levando a 

dilatação dos ventrículos e compressão do tecido nervoso. O objetivo da pesquisa foi 

verificar o papel do enfermeiro junto à família do portador de hidrocefalia infantil. 

Justifica-se a escolha desse tema, por considerar fundamental o apoio do 

enfermeiro, aos familiares da criança com hidrocefalia. Para presente revisão 

integrativa da literatura, foram utilizadas as seguintes base de dados: LILACS e 

SCIELO e os seguintes descritores: hidrocefalia e criança, totalizando 1.605 artigos 

que após a aplicação dos critérios, restaram 20 artigos. Foi realizada uma leitura 

minuciosa dos artigos selecionados, emergiram dois seguintes eixos para posterior 

discussão: manifestações clínicas das doenças e atuação do enfermeiro junto à 

família. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A hidrocefalia consiste em um distúrbio na circulação liquórica, responsável pelo 

aumento de volume e pressão intraventricular do líquido cefalorraquidiano (LCR), 

levando à dilatação dos ventrículos e compressão do tecido nervoso. Possui como 

manifestações clínicas, as limitações da função motora, mobilidade, equilíbrio e 

coordenação, comprometendo o desenvolvimento neuropsicomotor (BILATES, 2014; 

MUNIZ; PAIVA; e ARAÚJO, 2015). 

A hidrocefalia se caracteriza, portanto, como  uma  doença  crônica  que acarreta 

impactos significativos na vida da criança e seus familiares, uma vez que, a criança 

é submetida a inúmeros procedimentos que acabam afetando a rotina de toda 

família, frente à necessidade de medidas de prevenção de complicações pós- 

operatórias, tais como, cuidados com a pele, manutenção da hidratação e nutrição 

além das medidas de conforto necessárias para a melhora da qualidade de vida da 

mesma (OLIVEIRA; PEREIRA; e FREITAS, 2010; ROCHA  et al., 2015). 

Sendo assim, é muito importante que a família tenha informações a respeito da 

doença, do tratamento e da forma correta de efetivar os cuidados, e principalmente 

o enfermeiro que lida diretamente nesse cenário de incertezas, deve prestar esse 

apoio de forma clara e objetiva, respeitando os conhecimentos populares, crenças e 



valores desses indivíduos, estabelecendo um atendimento integral, acolhedor e 

efetivo (OLIVEIRA; PEREIRA; e FREITAS, 2010; ROCHA et al.,2015).  

 

3. OBJETIVO 

 Verificar o papel do enfermeiro junto à família do portador de hidrocefalia infantil. 

 

4. METODOLOGIA 

     Trata-se de revisão integrativa da literatura, que segundo Polit e Beck (2011), 

consiste em uma técnica de pesquisa que facilita a sintetização do conhecimento 

científico já produzido, por meio de análise dos resultados já evidenciados em outros 

estudos realizados por especialistas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Justifica-se a escolha desse tema, por considerar fundamental o apoio desse 

profissional, aos familiares da criança com hidrocefalia, não apenas para o 

enfrentamento da doença, mas também para que sejam orientados quanto aos 

cuidados essenciais e fundamentais, promovendo assim, uma assistência integral 

para ambos. Como questão norteadora para a realização da revisão integrativa, 

surge a seguinte indagação: Qual o papel do enfermeiro junto à família do 

portador de hidrocefalia infantil? O acesso do material para a realização da 

pesquisa foi feito por meio de bases de dados científicas: Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library 

Online (SCIELO). Os descritores selecionados por meio da Biblioteca Virtual em 

Saúde- Descritores em Ciências da Saúde (DECS) foram: hidrocefalia, criança. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir dos descritores selecionados foram encontrados o total de 362 artigos 

na base de dados SCIELO, sendo que, 345 artigos correspondem ao descritor 

“Hidrocefalia” e 17 artigos correspondem ao cruzamento dos descritores “ 



Hidrocefalia and Criança”. Na base de dados LILACS, foram encontrados o total de 

1.243 artigos, sendo que, 891 artigos correspondem ao descritor Hidrocefalia” e 

352  artigos  correspondem  ao  cruzamento  dos  descritores  “  Hidrocefalia  and 

Criança”.   Somando-se os artigos encontrados nas bases de dados foram 

encontrados o total de 1.605 artigos. Os critérios de inclusão definidos para a 

seleção dos artigos foram: artigos publicados de janeiro de 2006 a dezembro de 

2016, redigidos no idioma português, disponíveis na integra online, artigos que 

descrevam sobre a hidrocefalia, bem como o apoio do enfermeiro ao familiar 

desse paciente. Como critérios de exclusão foram definidos, ausência de texto 

completo nas plataformas de busca online, artigos duplicados, artigos que não 

contemplam ao tema, após leitura. Após a definição dos critérios de inclusão e 

exclusão foram selecionados o total de 96 artigos na SCIELO, e 100 artigos na 

LILACS, totalizando 196 artigos. Após a leitura dos títulos foram selecionados o 

total de 67 artigos, posteriormente com a leitura dos resumos chegou-se a seleção 

de 20 artigos.  Foi realizada uma leitura minuciosa de todos os artigos selecionados 

de onde emergiu 2 eixos que nortearão a discussão do presente estudo, são eles: 

manifestações clínicas das doenças e atuação do enfermeiro junto à família.  
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