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ARTIGO ORIGINAL

Diagnósticos de enfermagem e proposta de 
intervenções ao paciente com aneurisma cerebral
Nursing diagnoses and proposed interventions to patient with cerebral 
aneurysm

RESUMO

Introdução: O aneurisma cerebral é uma condição potencialmen-
te fatal e a hemorragia subaracnóidea devido a ruptura de aneu-
risma intracraniano é uma condição grave necessitando de atenção 
especial da equipe encarregada de fornecer cuidados terapêuticos 
ao paciente. 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi identificar os diagnósticos de 
enfermagem e relacionar as intervenções de enfermagem a partir 
dos diagnósticos encontrados em pacientes com aneurisma cere-
bral internados na Clínica de Neurocirurgia do Hospital de Base-
-HBDF. 

Método: Foram analisados 26 prontuários dos pacientes estiveram 
internados durante os meses de outubro de 2012 a fevereiro de 2013. 

Resultados: Foram levantadas as principais complicações primá-
rias e secundárias ao aneurisma cerebral. Após a identificação dos 
problemas, procedeu-se a identificação dos diagnósticos de enfer-
magem e elencadas as intervenções pertinentes a cada um. 

Conclusão: O diagnóstico de enfermagem e as intervenções, quan-
do interligados, permitem melhor solução para o problema levan-
tado, facilitando a conduta de enfermagem e mantendo a assistên-
cia individualizada.

Palavras-chave: Aneurisma; Hemorragia subaracnoidea; Diag-
nósticos de enfermagem; Intervenções de enfermagem.
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ABSTRACT

Introduction: The cerebral aneurysm is a potentially fatal con-
dition and subarachnoid hemorrhage due to ruptured intracranial 
aneurysm is a serious condition requiring special attention of staff 
responsible for providing therapeutic care to the patient. 

Objective: The aim of this study was to identify nursing diagnoses 
and nursing interventions relate from diagnoses found in patients 
with cerebral aneurysms admitted to the Clinic of Neurosurgery, 
Hospital de Base - HBDF. 

Methods: We analyzed 26 patients who were hospitalized during 
the months of October 2012 to February 2013. 

Results: Major complications were raised primary and secondary 
to cerebral aneurysm. After identifying the problems, we procee-
ded to identify the listed nursing diagnoses and interventions rele-
vant to each. 

Conclusion: Nursing diagnosis and interventions, when connec-
ted, allow a better solution to the problem, facilitating the conduct 
of nursing and maintaining individual care.

Keywords: Aneurism; Subarachnoid hemorrhage; Nursing diag-
noses; Nursing interventions.

INTRODUÇÃO

Os aneurismas intracranianos são dilatações 
dos vasos sanguíneos cerebrais que possuem 
um risco potencial de ruptura, o que leva à he-
morragia subaracnóidea (HSA)1. No Brasil cer-
ca de 12% dos pacientes acometidos por aneu-
rismas intracranianos morrem antes de obter 
atendimento médico e cerca de 40% morrem 
em até 1 mês após o incidente. Trata-se de uma 
condição potencialmente fatal, muitos pacien-
tes que sobrevivem à ruptura de um aneurisma 
ficam com sequelas, o que resulta em problemas 
de adaptação ambiental e social, bem como na 
queda da qualidade de vida2.

A patogênese dos aneurismas cerebrais ainda é 
pouco conhecida apesar das extensas pesquisas 
realizadas neste campo. Sabe-se que a forma-
ção dessas dilatações saculares está relacionada 
com a perda da integridade do tecido conjunti-
vo ao redor da parede do vaso bem como com a 
degeneração da túnica média. Fatores hemodi-
nâmicos e metabólicos tem um papel no desen-
volvimento dessa afecção3.

Uma evidência da presença de um forte compo-
nente genético na patogênese dos aneurismas 
intracranianos é o fato de que pacientes com 
história desta doença na família tem um risco 
2,5 vezes maior que o da população geral de de-
senvolver aneurismas. Além dos fatores gené-
ticos, a idade avançada e o sexo feminino tem 
sido relacionados com uma prevalência elevada 
de aneurismas. Cerca de 20% dos casos ocorrem 
entre 15 e 45 anos de idade, 80% entre 40 e 65 
anos de idade. Trata-se de uma condição mais 
frequente em mulheres na proporção de 3:2 e 
nas populações afrodescendentes e orientais. 
Quanto aos componentes ambientais, hiperten-
são, tabagismo, etilismo, dislipidemias e diabe-
tes mellitus tem sido apontados como fatores de 
risco para o desenvolvimento dessa patologia3.

A intervenção da equipe de enfermagem diante 
do paciente com aneurisma cerebral divide-se 
em dois momentos: pré operatório e pós opera-
tório, sendo o principal objetivo dessa assistên-
cia a prevenção de complicações. O enfermeiro 
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A pesquisa foi realizada com 26 pacientes que 
atendiam os critérios de inclusão, tendo o diag-
nóstico de aneurisma cerebral, e que estiveram 
internados no Pronto Socorro e Clínica de Neuro-
cirurgia do Hospital de Base do Distrito Federal, 
durante os meses de outubro de 2012 a fevereiro 
de 2013. Primeiramente, foi solicitado à secreta-
ria da Unidade de Neurocirurgia a lista dos pa-
cientes com diagnóstico de aneurisma cerebral e 
hemorragia subaracnóidea que estiveram inter-
nados no período citado acima. Em seguida, pro-
cedeu-se à busca destes pacientes no prontuário 
eletrônico utilizando para isso o nome completo 
do paciente, data de nascimento e o número de 
registro clínico. Os dados foram apresentados 
na forma de tabelas e gráficos. Após a coleta dos 
dados, os mesmos foram analisados e discutidos 
para o levantamento dos diagnósticos e elenca-
das as possíveis intervenções de enfermagem a 
partir dos diagnósticos encontrados.

Este estudo foi enviado primeiramente ao Co-
mitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Secretaria de 
Saúde do Distrito Federal – SES-DF, para análise 
e apreciação, seguindo as orientações da Resolu-
ção 196/96 do Conselho Nacional de Saúde sobre 
pesquisa em seres humanos e a coleta de dados 
ocorreu somente após o parecer favorável do re-
ferido comitê N.° CAAE- 06573312.6.0000.5553 
aprovado em 08/04/2013.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo possibilitou demonstrar que há uma 
maior predominância de aneurismas em pa-
cientes do sexo feminino, com maior ocorrên-
cia de ruptura destes nas idades entre 41 a 51 
anos. Os resultados encontrados no estudo rea-
lizado foram compatíveis com a literatura que 
confirma a ocorrência de HSA por ruptura de 
aneurisma mais comum em mulheres, ocor-
rendo predominantemente entre as idades de 
40 e 60 anos, com pico de incidência entre 55 
e 60 anos4. A ruptura do aneurisma ocorre em 
geral duas vezes mais em mulheres e afirma 
ainda que quanto mais complicado o aneuris-
ma, maior sua frequência no sexo feminino5. A 
idade de pico da HSA aneurismática varia entre 
55 e 60 anos, aproximadamente 20% dos casos 
ocorrem entre as idades de 15 a 45 anos6. Outros 
autores dizem que a ruptura destes aneurismas 
é mais frequente entre os 40 e 60 anos, com uma 
média de 51 anos5. Este último foi o que mais se 
aproximou dos resultados deste estudo.

deve ter conhecimento científico acerca desta 
patologia, saber realizar o exame neurológico 
para identificar suas principais complicações e 
atuar de forma adequada.

O interesse em levantar os principais diagnósti-
cos e intervenções de enfermagem dos pacien-
tes com aneurisma cerebral partiu da prática 
clínica adquirida durante o Curso de Especiali-
zação modalidade Residência de Enfermagem 
em Neurocirurgia onde foi possível acompa-
nhar estes pacientes, vivenciando o grau de in-
capacidade física e os danos neurológicos que 
os mesmos passam a enfrentar. 

A assistência de enfermagem qualificada é de 
suma importância para evitar as possíveis com-
plicações que um paciente com aneurisma ce-
rebral possa apresentar, tendo em vista que tais 
complicações podem retardar a recuperação do 
paciente, aumentando seu tempo de internação 
e até mesmo levar ao óbito. Tal estudo torna-se 
relevante à medida que fornece dados teórico-
-práticos sobre a importância da aplicabilidade 
do Processo de Enfermagem, contribuindo para 
reflexões futuras voltadas à melhoria da assis-
tência de enfermagem aos pacientes com aneu-
risma cerebral.

Objetivos

Identificar os diagnósticos de enfermagem, se-
gundo a taxonomia II da NANDA para o pla-
nejamento da assistência de enfermagem em 
pacientes com aneurisma cerebral;

Relacionaras intervenções de enfermagem, se-
gundo a Nursing Interventions Classification 
(NIC) a partir dos diagnósticos encontrados em 
pacientes com aneurisma cerebral.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo retrospectivo realizado 
através da análise de informações contidas nas 
evoluções médica e de enfermagem contidas 
no prontuário eletrônico dos pacientes admiti-
dos no Pronto Socorro e na Clínica de Neuroci-
rurgia do Hospital de Base do Distrito Federal 
(HBDF) nos meses de outubro de 2012 a feve-
reiro de 2013.
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Figura 1. 

Distribuição dos pacientes com aneurisma cerebral internados no HBDF segundo a faixa etária e o sexo. Brasília, DF, 
outubro de 2012 a fevereiro de 2013

Admite-se a existência de fatores genéticos na 
patogênese dos aneurismas e a ocorrência des-
tes em familiares de primeiro grau parece cons-
tituir um agravante de risco. Em apenas 01 caso 
foi descrito este fator de risco. No presente estu-
do, houve apenas 01 caso de aneurisma não roto, 
em todos os demais ocorreu a ruptura aneuris-
mática, com consequente hemorragia subarac-
nóidea. O tabagismo também constitui um fa-
tor estatístico de risco para o ressangramento de 
aneurismas e esta condição relaciona-se com o 
incomum desenvolvimento de novos aneuris-
mas após a primeira hemorragia meníngea7.

Dos 26 pacientes analisados, foi encontrado re-
lato de HAS em apenas 11 casos, não havendo 
nos demais pacientes registro deste fator nas 

evoluções médica e de enfermagem. Os acha-
dos em relação à hipertensão arterial sistêmi-
ca (HAS) e o etilismo são controversos e não 
caracterizam essas condições como franca-
mente favoráveis a ocorrência de ruptura dos 
aneurismas7.

Estudos realizados nos Estados Unidos, Japão, 
Holanda, Finlândia e Portugal mostraram que 
a hipertensão arterial, tabagismo e uso abusi-
vo de álcool são fatores independentes para o 
aneurisma. Curiosamente alguns destes fatores 
de risco também têm sido utilizados para mos-
trar o aumento do risco de aneurismas múlti-
plos, como por exemplo, o tabagismo, hiper-
tensão arterial, histórico familiar, ser do sexo 
feminino e pós-menopausa8.

Tabela 1. 

Distribuição dos fatores de risco encontrados nos pacientes com aneurisma cerebral internados no HBDF. Brasília, DF, 
outubro de 2012 a fevereiro de 2013

FATOR DE RISCO MULHERES HOMENS TOTAL

HAS 9 3 12

TABAGISMO 4 1 05

ETILISMO 4 1 05

SEM FATORES DE RISCO MULHERES HOMENS

1 5 06
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O estudo evidenciou 07 casos de hidro-
cefalia aguda, tal complicação deve-se à 
presença de sangue no espaço subarac-
nóideo o que interfere no fluxo do líquido 
cefalorraquiano (LCR)6. A concentração 
de sangue no espaço subaracnóideo basal 
e a sua presença nos ventrículos pode in-
terferir no fluxo liquórico a ponto de cau-
sar hidrocefalia aguda7.

O presente estudo mostrou que 02 pacien-
tes necessitaram de derivação ventricu-
lar temporária e 01 paciente de derivação 
ventricular permanente. A hidrocefalia 
pós-hemorragia subaracnóidea pode ser 
aguda ou crônica, sendo esta última aque-
la em que há necessidade de derivação 
permanente6.

O vasoespasmo foi evidenciado em 06 
casos, dos quais 03 casos apresentaram 
déficit motor, 04 casos tiveram alteração 
da consciência evidenciado por confu-
são mental e 01 caso que cursou com dé-
ficit de fala evidenciado por afasia. Esta 
complicação trata-se de um déficit neu-
rológico isquêmico tardio pós HSA que 
se caracteriza, do ponto de vista clínico, 
por confusão ou diminuição do nível de 
consciência. Pode se manifestar ainda por 
déficit neurológico focal, causando alte-
rações na fala ou déficit motor6.

Observou-se um número de 08 casos com 
déficit motor e 07 casos com alteração 
do nível de consciência, especificamen-
te a confusão mental, todos relaciona-
dos à ocorrência do vasoespasmo como 
complicação clínica tanto no pré como 
no pós-operatório, segundo as evoluções 
descritas no prontuário eletrônico bem 
como na literatura. O quadro clínico do 
vasoespasmo se traduz mais comumente 
por distúrbios da consciência, como con-
fusão mental, desorientação, sonolência e 
letargia. E ainda que os sinais focais cos-

tumar aparecer ou piorar após as altera-
ções da consciência, porém déficits moto-
res podem preceder o quadro9.

A convulsão foi uma complicação pre-
sente em 04 casos, ela pode ocorrer em até 
13% dos pacientes depois do sangramento 
inicial5.

Houve 02 casos de ressangramento do 
aneurisma, sendo que 01 evoluiu para o 
óbito e o outro foi transferido para a Uni-
dade de Terapia Intensiva devido ao rebai-
xamento súbito do nível de consciência. 
De acordo com a literatura, ele é a prin-
cipal causa de morbidade e mortalidade 
entre os pacientes que se encontram no 
pré-operatório. O risco de ressangramen-
to é maior no primeiro dia, diminuindo 
para cerca de 1,5% durante 14 dias, sendo 
que 50% dos pacientes irão sangrar den-
tro de 6 meses6.

Figura 2. 

Complicações diretamente relacionadas ao aneurisma 
cerebral internados na Unidade de Neurocirurgia no 
período de outubro de 2012 a fevereiro de 2013

Mediante análise dos dados encontrados 
nos registros médicos e de enfermagem, 
procedeu-se ao julgamento clínico, iden-
tificando-se os Diagnósticos de Enferma-
gem, os quais foram descritos conforme 
Taxonomia II da NANDA 2012-2014. 
Logo em seguida, foram elencadas as res-
pectivas intervenções de enfermagem 
segundo a Nursing Interventions Classi-
fication (NIC).
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Tabela 2. 

Distribuição dos DE identificados nos 26 pacientes estu-
dados internados na Unidade de Neurocirurgia. Brasília, 
DF, outubro de 2012 a fevereiro de 2013

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM (DE) N.º %

Risco para infecção (00004) 25 96,1

Risco de sangramento (00206) 24 92,3

Risco de constipação (00015) 26 100

Risco de perfusão tissular cerebral 
ineficaz (00201) 19 73

Deambulação prejudicada (00088) 08 30,7

Mobilidade física prejudicada (00085) 26 100

Mobilidade no leito prejudicada (00091) 08 30,7

Comunicação verbal prejudicada (00051) 09 34,6

Recuperação cirúrgica retardada (00100) 01 3,8

Integridade da pele prejudicada (00046) 04 15,3

O diagnóstico Risco para infecção é de-
finido pela NANDA como o risco de ser 
invadido por organismos patogênicos, 
tendo como fatores de risco as defesas 
primárias inadequadas e procedimentos 
invasivos. Foi identificado em 25 casos 
(96,15%) da população. Excluiu-se deste 
diagnóstico 01 paciente que apresentou 
infecção de sítio cirúrgico. 

As infecções hospitalares são considera-
das as principais causas de morbidade e 
de mortalidade, além de aumentarem o 
tempo de hospitalização do paciente, ele-
vando o custo do tratamento. Podem ser 
atribuídas às condições próprias do pa-
ciente com dificuldade em conviver com 
as bactérias que lhe colonizam a pele e as 
mucosas, pois sua microbiota endógena é 
importante na aquisição desta infecção, 
como também ao uso de dispositivos in-
vasivos, procedimentos cirúrgicos, entre 
outros10.

O diagnóstico Risco de sangramento es-
teve presente em 24 casos (92,3%), tendo 
em vista que 02 pacientes já possuíam 
tal complicação e, portanto, encontram-

-se fora desta definição. É definido como 
o risco de redução no volume de sangue 
capaz de comprometer a saúde, tendo 
como principal fator de risco a presença 
do aneurisma.

O diagnóstico Risco de constipação foi 
utilizado para todos os pacientes, uma 
vez que não houve relato desta alteração 
nas evoluções analisadas. Todos os pa-
cientes com aneurisma cerebral devem 
permanecer em repouso absoluto, o que 
dificulta o peristaltismo. É definido como 
o risco de diminuição na frequência nor-
mal de evacuação, acompanhada de eli-
minação de fezes difícil ou incompleta e/
ou eliminação de fezes excessivamente 
duras e secas e tem como principais fa-
tores de risco o uso de anticonvulsivan-
tes, atividade física insuficiente, higiene 
íntima inadequada e mudanças recentes 
de ambiente. Identificar tal alteração é de 
extrema importância no cuidado com o 
paciente portador de aneurisma cerebral, 
tendo em vista que tais pacientes não po-
dem realizar esforço, pois a manobra de 
Valsava pode contribuir para a ruptura e 
ressangramento do aneurisma. É comum 
utilizar anticonvulsivantes como medida 
profilática em algumas instituições, pelo 
risco de convulsão e ressagramento des-
tes pacientes.

O diagnóstico Risco de perfusão tissular ce-
rebral ineficaz esteve presente em 19 casos 
(73,7%) foram excluídos dele os pacientes que 
tinham como complicação o ressangramento 
e o vasoespasmo, uma vez que nestes casos não 
existia mais o risco. Ele é definido como o risco 
de redução da circulação do tecido cerebral que 
pode comprometer a saúde, tendo neste caso 
como principal fator de risco a presença do 
aneurisma cerebral.

Dos 26 pacientes estudados, 08 deles (30,7%) ti-
nham como diagnóstico: Deambulação prejudi-
cada, Mobilidade física prejudicada e Mobilida-
de no leito prejudicada, todos três relacionados 
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à força muscular diminuída caracterizada pela 
hemiparesia ou hemiplegia. O diagnóstico Mo-
bilidade física prejudicada foi listado para os 
26 casos (100%) estando, neste caso relacionado 
à restrição prescrita de movimento, tendo em 
vista que o paciente com aneurisma cerebral 
deve permanecer em repouso absoluto, a fim de 
evitar o ressangramento. Após o procedimen-
to cirúrgico, seja a clipagem ou a embolização, 
esta restrição não é mais recomendada. O diag-
nóstico Mobilidade no leito prejudicada esteve 
também relacionado ao uso de equipamento 
para tratamento (derivação ventricular exter-
na) em 02 casos.

O diagnóstico Comunicação verbal prejudica-
da foi encontrado em 09 casos (34,6%), define-
-se como a habilidade diminuída, retardada ou 
ausente para receber, processar, transmitir e/
ou usar um sistema de símbolos, caracterizada 
por desorientação no tempo e espaço relaciona-
da alteração no sistema nervoso central e por 
ausência de fala relacionada alteração no siste-
ma nervoso central. Destes, 02 casos caracteri-
zaram-se pela afasia.

O diagnóstico Recuperação cirúrgica retardada 
é definido como a extensão do número de dias 
do pós-operatório necessários para iniciar e de-
sempenhar as atividades que mantém a vida, a 
saúde e o bem-estar caracterizado por evidên-
cias de interrupção na cicatrização da área ci-
rúrgica relacionado a infecção pós-operatória 
no local da cirurgia. Foi visto em apenas 01 caso 
(3,8%), onde a paciente apresentou hiperemia, 
deiscência de ferida operatória e necessidade 
da retirada do osso pelo diagnóstico médico de 
osteomielite.

Dos 26 pacientes, 04 (15,3%) foram inclusos no 
diagnóstico de Integridade da pele prejudicada 
que é definido como epiderme e/ou derme al-
teradas caracterizada por destruição de cama-
das da pele relacionada a fatores mecânicos, 
proeminências ósseas, sensações prejudicadas. 
Neste estudo foram considerados apenas os 
pacientes com úlcera por pressão, não levando 
em consideração o uso de dispositivos invasi-
vos.

Para cada diagnóstico de enfermagem a Nur-
sing Interventions Classification (NIC) traz 
várias sugestões de intervenções, foram sele-
cionadas as que mais se adequavam ao paciente 
hospitalizado com aneurisma cerebral. Algu-
mas se repetiam e foram apontadas apenas em 
um diagnóstico. A NIC consta de uma classifi-
cação completa, padronizada, das intervenções 
propostas aos enfermeiros.

Para o diagnóstico Risco de infecção foram 
enumeradas as seguintes intervenções:

•	 Cuidado com lesões; 

•	 Cuidado com local de incisão; 

•	 Cuidado na manipulação de sondas, drenos 
e cateteres; 

•	 Lavagem das mãos e prevenção de infecção 
cruzada.

Para o diagnóstico Risco de sangramento teve-
-se como propostas de intervenções:

•	 Monitorar a ocorrência de sinais de sangra-
mento;

•	 Monitorar o estado neurológico;

•	 Monitorar a pressão arterial média;

•	 Administrar medicação para dor;

•	 Implementar precauções para convulsões;

•	 Administrar anticonvulsivantes, conforme 
apropriado.

Para o diagnóstico Risco de constipação, obtive-
ram-se as seguintes intervenções:

•	 Monitorar o aparecimento de sinais e sinto-
mas de constipação;

•	 Explicar a etiologia e a justificativa para as 
ações do paciente;

•	 Orientar o paciente/família para registrar 
cor, volume, frequência e consistência das 
fezes;

•	 Orientar o paciente/família sobre o uso ade-
quado de laxantes;

•	 Encorajar o uso de laxantes/emolientes fe-
cais, conforme apropriado.
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As principais intervenções para o diagnóstico 
Risco de perfusão tissular cerebral ineficaz fo-
ram:

•	 Induzir hipertensão com expansores de 
volume ou agentes inotrópicos, conforme 
prescrição para manter os parâmetros he-
modinâmicos e manter/otimizar a pressão 
de perfusão cerebral;

•	 Monitorar a condição respiratória (frequên-
cia, ritmo e profundidade das respirações);

•	 Manter o nível do hematócrito em torno de 
33% para terapia hipervolêmica com hemo-
diluição;

•	 Evitar flexão do pescoço ou flexão exagera-
da do quadril/joelho;

•	 Manter cabeceira elevada;

•	 Administrar vasodilatador cerebral (nimo-
dipina), conforme prescrição.

Para o diagnóstico Comunicação verbal preju-
dicada foram elencadas as seguintes interven-
ções:

•	 Permitir que o paciente ouça a linguagem fa-
lada com frequência;

•	 Usar palavras simples e curtas;

•	 Colocar-se de pé em frente ao paciente ao fa-
lar;

•	 Usar figuras se adequado;

•	 Fazer gestos com as mãos, conforme apro-
priado.

Para os diagnósticos de Deambulação prejudi-
cada, Mobilidade física prejudicada e Mobilida-
de no leito prejudicada foram encontradas as 
seguintes intervenções:

•	 Identificar déficits cognitivos e físicos do 
paciente, capazes de aumentar o potencial 
de quedas;

•	 Usar laterais da cama com comprimento e 
altura adequados;

•	 Auxiliar a pessoa sem firmeza na deambu-
lação;

•	 Realizar exercícios passivos, orientar pa-
ciente e acompanhante quanto a realização 
dos mesmos;

•	 Explicar e reforçar ao paciente as restrições 
quanto à mobilidade pelo uso de dispositi-
vos (derivação ventricular externa), drenos;

• Conter o paciente sempre que necessário.

Para o diagnóstico Recuperação cirúrgica retar-
dada foram citadas as intervenções abaixo:

•	 Lavar as mãos antes e após cada atividade de 
contato com o paciente;

•	 Administrar terapia antimicrobiana, con-
forme apropriado;

•	 Ensinar ao paciente e aos familiares como 
evitar infecções;

•	 Promover ingesta nutricional adequada;

•	 Realizar troca do equipamento para cuida-
dos do paciente, conforme protocolo da ins-
tituição.

Para o diagnóstico Integridade da pele prejudi-
cada foram listadas as seguintes intervenções:
•	 Realizar mudança de decúbito conforme 

necessidade;
•	 Realizar massagem de conforto;
•	 Manter roupas de cama limpas, secas e sem 

dobras;
•	 Realizar curativo, utilizando cobertura 

apropriada;
•	 Examinar diariamente a pele do paciente.

CONCLUSÃO

O aneurisma cerebral é uma condição poten-
cialmente fatal e a hemorragia subaracnóidea 
devido à ruptura de aneurisma intracraniano 
é uma condição grave necessitando de atenção 
especial da equipe encarregada de fornecer cui-
dados terapêuticos ao paciente.

O principal objetivo da assistência de enfer-
magem tanto no pré como no pós-operatório 
é prevenir o aparecimento de complicações. 
Para tanto, o enfermeiro deve ter conhecimento 
científico acerca desta patologia, saber realizar 
o exame neurológico para identificar suas prin-
cipais complicações e atuar de forma adequada.

A adoção do processo de enfermagem como 
instrumento tecnológico ou modelo metodoló-
gico que orienta a prática profissional assume 
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características de prática reflexiva do enfer-
meiro sobre os significados implícitos em suas 
ações com o paciente. Desse modo, possibilita-
-lhe mudar seu raciocínio, julgamento e ações, 
transformando o modo de pensar para uma 
mudança na prática.

A classificação de diagnósticos e intervenções 
de enfermagem seguindo uma taxonomia serve 
para padronizar e nortear as condutas de enfer-
magem. É válido ressaltar que a taxonomia de 
classificação tanto da NANDA quanto da NIC 
oferecem uma série de escolhas, mantendo a 
autonomia do enfermeiro na escolha da melhor 
conduta para o cliente.
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