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RESUMO 

 

Essa revisão bibliográfica sobre a utilização do método de Derivação ventricular 

externa (D.V.E.), possui o intuito de trazer mais conhecimento ao profissional de 

enfermagem, no que se refere as técnicas necessárias no pós-operatório, bem como 

aprofundar a compreensão relacionada aos cuidados necessários ao paciente durante 

a utilização deste implante. Derivação Ventricular Externa é um sistema fechado de 

drenagem, usado em procedimento neurocirúrgico. Comumente é utilizado no 

tratamento e acompanhamento dos casos de hipertensão intracraniana, além de 

controle de drenagem liquórica em pacientes com complicações ventriculares e/ou 

tratamento de hemorragias. Analisa-se os principais cuidados nos pós cirúrgico e as 

intervenções de enfermagem e os cuidados com os curativos que pode desencadear 

complicações, baseando-se em material on-line, com a veracidade do mesmo. 

Entende-se que os cuidados de enfermagem são primordiais no pré e pós-operatório 

na (DVE), por se tratar de um procedimento de média a alta complexidade, e o caráter 

de indicação na maioria das classificações são de urgência. 
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ABSTRACT 

 

This bibliographic review is understood to define what is the external ventricular bypass 
(V.D.), and what is the purpose of this External Ventricular Drain (E.V.D.) implant, 
addressing nursing care techniques. External Ventricular Bypass is a closed drainage 
system used in a neurosurgical procedure. It is commonly used in the treatment and 
follow-up of cases of intracranial hypertension, as well as control of cerebrospinal fluid 
drainage in patients with ventricular complications and / or treatment of hemorrhages. 
dressings that can trigger complications, based on online material with its veracity. It 
is understood that nursing care is paramount before and after surgery (EVD), as it is a 
medium to high procedure. complexity, and the indicative character in most 
classifications are of urgency. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Neste trabalho sobre os cuidados de enfermagem com paciente em pós 

operatório de derivação ventricular externa, foi realizado a pesquisa científica de 

autores dos campos da neurocirurgia e neurofisiologia, abordando os objetivos desta 

pesquisa, os tipos de curativos realizados na Derivação Ventricular Externa (DVE), as 

dificuldades da enfermagem com o manuseio. E as técnicas e intervenções 

necessárias para um atendimento adequado ao paciente em uso de DVE. Derivações 

ventriculares externos (DVE) são cateteres essenciais para o tratamento 

neurocirúrgico de pacientes com hipertensão intracraniana (HIC).  

 

 A finalidade deste trabalho é abordar o uso da Derivação Ventricular 

Externa (DVE), e possíveis complicações, por se tratar de uma drenagem de líquor 

contida nos ventrículos cerebrais e a complexidade dos casos referentes aos cuidados 

de enfermagem. Entretanto, a indicação da DVE deve ser minuciosa em virtude das 

complicações desse tipo de sistema, que são: infecção no local da inserção do cateter; 

meningites, encefalites e ventriculite; e, por fim, as hemorragias intracerebral ou 

intraventricular. Entre estas a mais grave e comumente observada são as infecções 

centrais. (Oliveira ECS, Oliveira RC, Souto ELM.,2013). Os risco relatados na literatura 

para aumento da taxa de infecção associada ao dispositivo de DVE são: HIV, HSA, 

fraturas abertas de crânio com afundamento, fraturas de base de crânio com fístula 

liquórica, procedimento neurocirúrgico prévio, irrigação na ventriculostomia, infecção 

sistêmica e tempo prolongado de cateterização. Essa revisão bibliográfica irá 

contribuir para o conhecimento acadêmico referente aos cuidados da DVE, pois 

abrange a monitorização da pressão intracraniana (PIC), e os principais cuidados que 

a equipe de enfermagem deve possuir além de estar relacionado ao conhecimento do 

sistema deste equipamento. 

 

 Será descrito os cuidados de enfermagem necessários para alcançar a 

excelência no cuidado com a derivação ventricular externa e explorar as complicações 

mais relatadas, além de reduzir os índices de infecção. Discutir os curativos 

relacionados ao uso da Derivação Ventricular Externa (DVE) e as dificuldades que a 

equipe de enfermagem enfrenta. Compreender as técnicas de manuseio com o 
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paciente e manuseio com o dreno de Derivação Ventricular Externa (DVE) para evitar 

as complicações. Discorrer as intervenções necessárias dos casos de hiper dreno ou 

obstrução do cateter de Derivação Ventricular Externa (DVE) sempre visando um 

cuidado adequado para o paciente com esse tipo de dreno. 

 

Este trabalho de revisão bibliográfica irá utilizar-se o método de pesquisa de 

artigos científicos relacionados aos cuidados de Derivação Ventricular Externa (DVE), 

neste ano de 2019, como segunda etapa do TCC da instituição de ensino superior 

Faculdade Anhanguera. Será um instrumento de revisão bibliográfica utilizando-se 

das bases do site de artigos acadêmicos reconhecidos mundialmente (scielo, scholar 

google, revista brasileira de neurocirurgia, revista REBEn, World Health Orfanization 

WHO.). E serão encontrados artigos científicos referentes a esse tópico nos anos mais 

recentes e que serão referenciados conforme padronização da instituição 

Anhanguera.  
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2. CONHECIMENTO DA DERIVAÇÃO VENTRICULAR EXTERNA D.V.E. 

 

Neste trabalho sobre os cuidados de enfermagem com paciente em pós-

operatório de derivação ventricular externa, foi realizado a pesquisa científica de 

autores dos campos da neurocirurgia e neurofisiologia, abordando os objetivos desta 

pesquisa, os tipos de curativos realizados na Derivação Ventricular Externa (DVE).  

Muitos pacientes após se submeterem a realização de procedimentos cirúrgicos 

neurológicos, apresentam inflamações nas meninges, ocasionando a ventriculite, 

assuntos dos quais serão abordados no decorrer desse capítulo. 

 

Segundo KORINEK (2005). A verdadeira incidência de ventriculite relacionada 

a DVE é difícil de avaliar na literatura, uma vez que a maioria dos estudos é 

retrospectivo e o diagnóstico geralmente depende apenas de uma Cultura do LCR, 

sem considerar a clínica e o LCR dados bioquímicos. Isso pode levar a uma 

superestimação da incidência de infecção, como mostrado em estudos que 

diferenciam infecção de contaminação. Conseguimos reduzir pela metade a 

ventriculite relacionada a DVE, diagnosticada pelos achados clínicos e do LCR, 

usando um protocolo padronizado. 

 

 Na interpretação de Morais (2014). A utilização da derivação ventricular externa 

(DVE) é usada como controle da lesão cerebral traumática grave, hemorragia 

subaracnóide, tumores, infecções do sistema nervoso central e “shunt” agudo ou 

obstrução ventricular. Um cateter é introduzido no ventrículo não – dominante e a 

conexão com transdutor permite traçados visíveis em monitor para obtenção dos 

valores de pressão intracraniana (PIC). E o dispositivo for conectado a um sistema de 

drenagem, possibilitando a drenagem contínua ou intermitente do líquido 

cefalorraquidiano (LCR), com isso permitindo que os pacientes mantenham a pressão 

dentro dos parâmetros normais. O sistema de drenagem deve ser mantido a 10 a 15 

cm do meato acústico. 
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Figura 1 - Sistema de Derivação Ventricular Externa 

 

Fonte: Falção, (2015) 

 

 

De acordo com Oliveira, Oliveira, Souto (2013). Derivações ventriculares 

externos (DVE) são catéteres essenciais para o tratamento neurocirúrgico de 

pacientes com hipertensão intracraniana (HIC). Além de auxiliar na medição da 

pressão intracraniana (PIC), atuam no tratamento da HIC por meio da drenagem de 

liquor. 

 

Segundo Steiner, Andrews (2006). Pressão intracraniana (PIC) é a pressão 

exercida pelo tecido cerebral confinado no crânio e é fator fisiológico dependente da 

circulação sanguínea e da dinâmica do líquido cefalorraquidiano (LCR). Esta pressão 

apresenta flutuação característica e pode ser definida como estado de equilíbrio em 

relação à pressão atmosférica, sofrendo superposição de efeitos de componentes dos 

sistemas vasculares e respiratórios. 

 

Nas palavras de Maset, Camilo, Vieira (2005). Devido à multiplicidade de 

indicações, a ventriculostomia para drenagem ventricular externa (DVE) talvez seja o 

procedimento mais freqüentemente realizado em pacientes acometidos por doenças 

neurocirúrgicas. A drenagem ventricular externa é a drenagem do líquor contido nos 

ventrículos cerebrais, para um sistema coletor localizado fora do corpo humano. 

Menos comumente, pode-se fazer a drenagem do líquor do espaço subaracnóideo 

lombar. Ela pode ser indicada para pacientes com hemorragias subaracnóidea, 
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intracerebral ou intraventricular, hidrocefalia transitória, infecções e inflamações do 

espaço cérebro-espinhal e tumores. Além disso, pode ser utilizada naquele paciente 

que necessite de monitoração da pressão intracraniana (PIC), para a coleta de líquor 

com propósitos diagnósticos ou, ainda, para instilar antibióticos 

 

A DVE é frequentemente necessária no tratamento de urgência nos pacientes 
com distúrbios da circulação liquórica, hemorragias subaracnoide, 
intraventricular ou intraparenquimatosa. Monitorização da PIC e 
concomitante drenagem de líquido cefalorraquidiano (LCR) têm sido 
relatadas com maior frequência nos últimos anos. Entretanto, a indicação da 
DVE deve ser minuciosa em virtude das complicações desse tipo de sistema, 
que são: infecção no local da inserção do cateter; meningites, encefalites e 
ventriculite; e, por fim,as hemorragias intracerebral ou intraventricular. Entre 
estas a mais grave e comumente observada são as infecções centrais. 
(OLIVEIRA, OLIVEIRA, SOUTO, 2013) 

 

 

 Conforme Galvão (2015). Podemos agregar as complicações a vários fatores: 

Relacionando oclusão ou desconexão – ocorre durante a manipulação do paciente; 

às vezes, se faz necessária a troca da válvula do sistema; Vazamento de líquor devido 

a fixação ou sutura inadequada ou orifício maior do que o calibre do cateter; Saída 

acidental do cateter por tração ou manipulação; Hemorragias durante a inserção do 

cateter, sangramento intraventricular; Infecção: ventriculomeningites, encefalites, 

empiema subdural, abscesso cerebral, podendo evoluir para sepse; Fístulas. 

 

 

Maset, Camilo, Vieira (2005) afirma que a DVE expõe o cérebro a complicações 

infecciosas e mecânicas. Existe farta literatura sobre as complicações infecciosas, 

mas o assunto foge aos objetivos deste trabalho. Entretanto, a literatura sobre os 

problemas mecânicos de bolsas de drenagem é relativamente escassa, talvez porque 

o mais grave deles, que é a hiperdrenagem liquórica, ocorra devido ao manuseio 

incorreto do sistema de derivação externa, e talvez esse fato não seja comum em 

países desenvolvidos, mas ocorre com freqüência em países de terceiro mundo. 

 

 

Martins et al (1997). Em crianças, o uso da instalação de derivações liquóricas 

com interposição de válvulas unidirecionais são mais frequentementes utilizadas para 
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os tratamentos nos casos de hidrocefalia. Esta cirurgia não é isenta de complicações, 

e entre estas destaca-se a infecção do sistema, que em geral conduz a altas taxas de 

morbidade e mortalidade. A incidência de infecções varia de 2 a 29% dos casos 

submetidos a derivações ventrículo-peritoneais. Alguns autores sugerem que o 

tratamento desta complicação pode ser eficaz apenas com o uso de antibióticos 

sistêmicos sem manipulação do sistema de derivação; outros preconizam a retirada 

completa da derivação infectada e sua substituição por uma derivação ventricular 

externa. 

 

Segundo Alcântara et al (2011). Foi realizado um estudo descritivo e 

quantitativo, que teve como objetivo identificar as características clínicas de crianças 

em uso de derivações ventriculares para tratamento da hidrocefalia. Deu-se em uma 

unidade de internação em neurocirurgia pediátrica de um hospital público. Amostra 

constituída por 60 pacientes internados de junho a dezembro de 2006. Os resultados 

evidenciaram idade variando de 1 dia a 13 anos, sem diferença entre os sexos, 58,3% 

dos pacientes internados estavam na faixa etária menor que um ano de idade, com 

diagnóstico principal de hidrocefalia. A principal causa de internações subsequentes 

está relacionada à disfunção da derivação ventricular peritoneal. As crianças 

evoluíram para alta hospitalar com tempo de internação de 3 a 240 dias. As derivações 

ventriculares são métodos importantes para aumentar a sobrevida das crianças com 

hidrocefalia. Porém os cuidados dispensados quanto ao manuseio dos dispositivos 

devem ser bem orientados pela equipe multiprofissional às famílias, objetivando 

reduzir os longos períodos de reinternações. 

 

De acordo com Alcântara, Mar, Marques (2009). A avaliação neurológica 

muitas vezes é iniciada com a aplicação da Escala de Coma de Glasgow, onde se 

avalia a Abertura Ocular (AO), Melhor Resposta Verbal (MRV) e Melhor Resposta 

Motora (MRM). A Escala de Coma de Glasgow (ECG) é uma escala consagrada 

mundialmente e amplamente utilizada na avaliação do rebaixamento do nível de 

consciência (RNC), e nas observações clínicas de vítimas após Traumatismo Crânio 

Encefálico (TCE). Foi publicada pela primeira vez em 1974 na Universidade de 

Glasgow, Escócia, por Teasdale, Jennet. A ECG é constituída por três parâmetros: A 

pontuação mais alta e 15 e a mais baixa 3. O resultado da ECG pode ser classificado 
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segundo a gravidade: - ECG de 13-15= trauma leve; - ECG de 9-12= trauma 

moderado; - ECG < 8= trauma grave. 

 

Para Padilha (2010). O hipotálamo é o centro regulador da temperatura 

corpórea. A medição da temperatura é feita para se estimar a temperatura central 

através da corporal, a qual possui o valor de 37ºC, com margem de variabilidade de 

36,2ºC e 37,5ºC. Valores acima de 37,5ºC são considerados estado febril, enquanto 

um valor maior ou igual a 38ºC é considerado febre. Já a A hipotermia, caracterizada 

por valores abaixo de 35ºC, normalmente está associada a traumatismo cirúrgico ou 

acidental. 

 

Conforme Alcântara (2009). Os parâmetros de referências normais para a 

oximetria cerebral é de 63% a 70%, e se os valores indicarem abaixo de 63% há risco 

de diminuição de O2 podendo ser por hipertensão intracraniana, vasoespasmo e/ ou 

oclusão vascular, já se ocorrer uma concentração maior que 70% indicação de 

aparecer em pacientes em coma barbitúrico ou nos casos de hipotermia, a 

monitorização é recomendada para pacientes com risco de complicações 

neurológicas, podendo haver uma ligeira detecção referente a hipoxemia cerebral. 

 

Sakamoto (2018). O procedimento de implante da DVE acontece com mais 

frequência em pacientes com quadro clínico de TCE, e de acordo com o trabalho 

levantado por essa autora no Brasil, há um estudo que aproximadamente 40% dos 

óbitos são consequentes de: acidente de trânsito, agressões físicas, quedas e 

ferimentos por armas de fogo, que contribui para uma outra estatística, que é a de 

morbidade/mortalidade na saúde pública com nº de 15 a 20% dos óbitos entre as 

idades de 5 a 35 anos.  

 

Em relatos de Borges (2016). A ANVISA sugere indicadores para 

acompanhamento e controle, porém, outros itens para vigilância podem ser 

acrescentados de acordo com sua relevância no procedimento escolhido. Os 

indicadores sugeridos pela ANVISA são: 1) Tempo de internação pré-operatória ≤ 24h 

2) Tricotomia com intervalo ≤ 2h 3) Tricotomia com aparador e tesoura 4) 
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Antibióticoprofilaxia realizada até 1h antes da incisão 5) Antissepsia do campo 

operatório 6) Duração da antibioticoprofilaxia 7) Inspeção da caixa cirúrgica. 

 

De acordo com os autores Oliveira, Oliveira, Souto (2013). Tendo em vista as 

altas taxas de infecção nos procedimentos cirúrgicos de drenagem do líquido 

cefalorraquidiano em nossa prática assistencial e o conhecimento dos problemas 

atuais em qualquer centro de neurocirurgia, este estudo teve como objetivo: identificar 

os fatores co-responsáveis pela infecção relacionada à derivação ventricular externa. 
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3. A IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM NA NEUROLOGIA 
 

 
  Segundo Costa, (2018). Comentado sobre a lei nº7.498, de 25 de junho de 

1986, Art 8º - Ao enfermeiro incumbe: h) Cuidados de Enfermagem de maior 

complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e 

capacidade de tomar decisões imediatas. Por se tratar de cuidados de alta 

complexidade, o conhecimento do enfermeiro é de suma importância, relacionado ao 

paciente em uso de DVE, exigindo que o enfermeiro possua um bom conhecimento 

científico, já que o SNC é a principal área a ser afetada durante a manipulação. 

BRASIL,2018. 

 

 

Atualização sobre os diferentes métodos de monitorização neurológica 
intensiva e estabelecer relações com o trabalho do enfermeiro. O impacto do 
suprimento e renovação de equipamentos eletroeletrônicos de suporte vital 
ao paciente na unidade de terapia intensiva é um fato concreto, o que deve 
fazer com que a equipe de enfermagem se adapte ao ritmo da nova 
tecnologia a serviço da saúde do paciente. Monitorizar pacientes com 
alterações neurológicas é um grande desafio para toda a equipe, mas é 
através dela que se obtêm dados confiáveis e necessários para a 
intervenção.(ALCÂNTARA, MARQUES, 2009 p.894) 

 

 
Por tratar-se de um dispositivo invasivo, a DVE requer um gerenciamento 
diligente, tanto em seu manuseio quanto na extração de informações 
indicadoras de processos fisiopatológicos que necessitam ou não de 
tratamento. É nesse contexto que o enfermeiro é inserido, com a 
responsabilidade de garantir o bem-estar físico do paciente e prever possíveis 
situações através do olhar clínico.(COSTA,2018 p.12) 

 

 

 
Nas UTI, as IRAS estão associadas, principalmente, ao uso de 
procedimentos invasivos (cateteres venosos centrais, sondas vesicais de 
demora, ventilação mecânica, dentre outros), imunossupressores, período de 
internação prolongado, colonização por microrganismos resistentes, uso 
indiscriminado de antimicrobianos e o próprio ambiente da unidade, que 
favorece a seleção natural de microrganismos e, consequentemente, a 
colonização e/ou infecção por microrganismos, inclusive 
multirresistentes.(OLIVEIRA, PAULA, IQUIAPAZAC, LACERDA, 2012 p.90) 
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Segundo ALCÂNTARA, MARQUES,2009. Nos cuidados relacionados ao 

enfermeiro com os pacientes que apresentam distúrbios neurológicos, nota-se a 

avaliação do nível de consciência. O surgimento de posturas motoras anômalas de 

decorticação (flexão de membros superiores e extensão de membros inferiores) e 

descerebração (extensão de membros superiores e inferiores) aponta-se um gradual 

trauma de tronco. Os sinais lentamente aparecem. Incluso como um elemento/parte a 

avaliação do nível de consciência, parâmetro notável para o acompanhamento da 

evolução do cliente; a anotação da função motora por meio de: observação dos 

movimentos espontâneos do cliente; Análise da resposta motora, resposta ao 

comando verbal, análise da fala, maneira da fala; postura (flexão, extensão ou rotação 

dos braços e pernas). Incluindo a avaliação e exame pupilar, tamanho e simetria 

(comparação do lado D e E), foto reação e simetria. 

 

Relato de KOIZUMI (1977). Quando se trata de distúrbios neurológicos na 

assistência do cuidado, o parâmetro mais importante é a avaliação do nível de 

consciência, mesmo com o grande avanço tecnológico, como os monitores 

multiparâmetros. É primordial a percepção do nível de consciência a ser avaliado pela 

equipe de enfermagem e equipe médica, assim sendo imprescindível para um 

tratamento de paciente de alta complexidade, com o uso de diversas técnicas de 

avaliação, sendo uma delas a escala de coma de glasgow do qual nenhum aparelho 

é capaz de substituir. 

 

De acordo com ALCÂNTARA, MARQUES (2009). É relatado como item de 

avaliação a agitação do paciente, porque às vezes, a inquietação indica evolução do 

estado do cliente (recuperação de sua consciência). Ainda assim, a agitação poderá 

ser um resultado de anoxia cerebral e resultar em danos cerebrais irreversíveis. 

Incumbir-se a atenção de manter elevadas as grades do leito e preservar o cliente 

contra superfícies rígidas, colocando lençóis e travesseiros. A contenção mecânica 

será avaliada apenas em casos de extrema necessidade, caso contrário será 

dispensada, devido ao risco de aumentar a agitação. Caso o paciente tente arrancar 

os dispositivos, será necessário enluvar suas mãos. A sedação exagerada será 

evitada, porque pode dificultar a avaliação do nível de consciência. 
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Conforme ROCHA (2006). Para avaliação dos parâmetros da escala de 

Glasgow são observados a resposta verbal, a resposta motora, abertura ocular; e a 

contagem da pontuação varia de 3 a 15 pontos, quanto menor for o total de pontos 

obtidos na escala de Glasgow, mais profundo é o coma e mais grave é o neurológico. 

 

  

De acordo com Sallum e Koizumi, M (1999). “Em São Paulo, um estudo 

realizado em pacientes vítima de TCE decorrentes de acidente de trânsito constatou 

que 50,4% dos casos ocorreram em pedestres, 37,7% foram decorrentes de acidentes 

automobilísticos e 11,8%, motociclísticos”. 

 

Tabela 1 - Distribuição da faixa etária 

 

Fonte: Rocha, São Paulo (2006 p.39) 

   

 

Para Santos, Oliveira et al. (2017)  a  Educação  Permanente em Saúde (EPS)  
representa  um  conjunto  de  ações essenciais  que  possibilitam  a 
qualificação  dos  profissionais  responsáveis  pelos  cuidados  ofertados  aos 
clientes. Além de permitir a integração da vivência diária com os conteúdos 
teóricos, para que haja qualidade na execução do trabalho. 

 

 
O nível de consciência depende da integridada do córtex cerebral e de sua 
atividade por uma estrutura do tronco encefálico chamado FRAA, localizado 
na região pontomesencefálica. Para que exista uma alteração do nível de 
consciência há necessidade que ocorra: lesão ou disfunçãode FRAA; lesão 
ou disfunção intensa e difusa do córtex cerebral ou ambos. Lesão restritas do 



 

 

25 

córtex cerebral podem levar à distúrbios restritos como afasia, apraxia e 
agnosia. Porém, graus extremos de diminuição do nível de consciência ou 
como jamais podem ser produzidas por lesões hemisféricas unilaterais 
isoladamente. (MUNIZ, THOMAZ, KUBOLA, CIANCI, SOUZA, 1997 p296) 
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4. A EVOLUÇÃO DOS CUIDADOS NA ENFERMAGEM 
 

 
 

 De acordo com Santos et al., (2016). A responsabilidade do Enfermeiro  é  gerir 

o processo  de execução, coordenação e supervisão  para  o  desempenho  da  função 

com  eficácia.  Para os  profissionais  técnicos  e  auxiliares  de  enfermagem, é  de 

fundamental  importância  para  garantir  a  segurança  e  a  saúde  do  paciente  no 

atendimento feito com qualidade. Quando se trata de atendimento relacionado  dentro 

do pronto  atendimento  nas  Unidades  da  Urgência  emergência  (UPA) a atividade 

desenvolvida é conhecer  as necessidades dos acidentados de traumacrânio 

encefálico (TCE), oferecendo cuidados  com  qualidade  que  está  diretamente  ligada 

a integralidade  do  ser humano. 

  

Para SOUZA (2017). Quando se fala de assistência humanizada, o foco não é 

somente o paciente, mais também o funcionário, para que aconteça um atendimento 

com qualidade é necessário uma integralidade entre gestores e funcionários, e uma 

estratégia bem elaborada na assistência que contribui para uma assistência mais 

humanizada, um exemplo é o serviço de emergência de trauma com eficiência e 

humanização, o maior beneficiado é o paciente com diminuição de danos com isso 

evitando até mesmo sequelas ao indivíduo. 

 

 
 A drenagem ventricular externa continua a salvar vidas, no tratamento da 

hidrocefalia aguda relacionados aos pacientes com lesões hemorrágicas, intra-

ventriculares e para alguns tumores cerebrais, e em casos de pacientes com 

traumatismo craniano de alto grau de hemorragia aneurismática e subaracnóidea 

secundário, relatado pela  World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS), DVE 

pode ser considerado o tratamento de primeira linha, para o controle de pressão 

intracraniana elevada, permitindo a drenagem do LCR e controle 

de  líquido cefalorraquidiano.(KORINEK, REINA, BOCH, RIVERA, BELS, 

PUYBASSET, 2004 p.43.) 
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Tabela com uma prescrição de enfermagem, com a justificativa referente ao 

cuidado de um paciente neurológico. 

 

Tabela 2 - Prescrição de enfermagem com justificativa 

 
Fonte: Alcântara, Marques (2009) 

 
 

Na interpretação de WHO (2008), Existe a possibilidade de surgir várias 

complicações relacionadas ao risco em procedimentos cirúrgicos, e uma delas é a 

infecção associada ao procedimento, mesmo com uso de antibióticos durante a 

cirurgia, ainda há risco de infeccionar o sítio cirúrgico, devido uma técnica mal 

sucedida e também durante a recuperação pós cirúrgica, além de possuir chances de 

aparecimento de fístula liquórica. Porém o autor ainda relata que existe uma redução 

de 20% em pacientes que fizeram a utilização de antibióticos de forma correta durante 

o perioperatório.  

 
 
Os fatores cirúrgicos associados às infecções são: cirurgias de urgência e 
emergência, uso de tricotomia ao invés de aparar os pelos, uso inadequado 
de antimicrobianos profiláticos, duração da cirurgia maior que 4 horas, 
habilidade do cirurgião, tipo de cirurgia, local da cirurgia, e se houve falhas 
de técnica durante o procedimento como, por exemplo, o rompimento de luva 
durante o ato cirúrgico. A presença de fístula liquórica no pós-operatório 
aumenta em mais de treze vezes a chance de infecção, e o uso correto de 
antibiótico perioperatório diminui a taxa de infecção em aproximadamente 
20% (WHO, 2008). 
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Na interpretação de ABREU (2014). Os pacientes portadores de MRSA tem um pior 

prognóstico dos procedimentos neurológicos, porque a eficiência do tratamento não 

possui uma evolução esperada, mesmo realizando os protocolos de segurança do 

paciente e mesmo se a técnica cirúrgica for bem-sucedida. 

 

 
 A Derivação Ventricular Externa (DVE) é um sistema fechado de 
drenagem usado em procedimento neurocirúrgico, permitindo a mensuração 
da pressão intracraniana (PIC), da pressão de perfusão Cerebral (PPC) e o 
desvio do liquido cefalorraquidiano (LCR). O sistema de DVE pode ser 
conectado a um transdutor de pressão ou sistema de fibra ótica que permite 
a monitorização contínua da PIC. A drenagem de LCR é quantificada em um 
dispositivo de sistema fechado. A bolsa coletora previne refluxo de líquor aos 
ventrículos. Também auxilia no tratamento da hidrocefalia e em patologias 
como traumatismo cranioencefálico (TCE) e processos tumorais. Alguns 
pacientes têm lesões expansivas agudas requerendo DVE prévia ao 
tratamento definitivo. A DVE é implantada pelo neurocirurgião e pode ter 
complicações graves como infecção do sistema nervoso central que podem 
ser prevenidas com medidas simples.cabe o enfermeiro posicionar a 
cabeceira do leito de acordo com as orientações do neurocirurgião, avaliar 
nivelamento do ponto zero da DVE, observar curva de pressão e valor de PIC, 
realizar o curativo e fixação do cateter, mensuração e esvaziamento de líquor 
da câmara gotejadora da DVE e cuidados com o transporte do paciente se 
necessário. O sistema deve ser fixado em um suporte próximo do leito para 
evitar desconexões acidentais e também, distantes dos membros do 
paciente, reduzindo as chances de contaminação por manipulação 
inadvertida ou desconexão. O enfermeiro deve estar atento, pois cuidados 
inadequados podem piorar o quadro geral do paciente, agravando o quadro 
neurológico, podendo levar à morte. O enfermeiro tem um papel importante 
no planejamento da assistência, devendo dar continuidade ao cuidado 
através de uma avaliação diária e sistematizada, efetuando intervenções 
precisas durante o atendimento ao paciente neurocirúrgico.(SANTO, 
MORAES, SCHNATH 2017) 

 

Segundo Sakamoto (2018). A Derivação Ventricular Externa é destacada padrão ouro 

para tratamento neurológico de hipertenção intracraniana e para hidrocefalia, sendo 

que no dispositivo tem a finalidade de drenar o excesso de líquido cefalorraquidiano 

com o propósito de nivelar a PIC, e também o intuito de realizar a monitorização 

contínua.  

 
Considerando o número de variações de técnicas associadas a 

monitorização da PIC e aos cuidados com a DVE, é possível associar 
algumas intervenções de enfermagem identificadas como neurofisiológicas, 
psicossociais, prevenção de lesões e atividades que auxiliam a manter um 
ambiente terapêutico adequado. Recomenda-se manipular o sistema da DVE 
o mínimo possível a fim de prevenir o aumento de infecções relacionadas à 
manipulação do cateter e do sistema. Por isso, torna-se imprescindível que 
os profissionais realizem os cuidados em condições assépticas, isto é, 
através da higienização e antissepsia das mãos, com água, sabão, álcool gel 
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e também a utilização de luvas estéreis quando manipular o sistema para 
esvaziar a bolsa. Além disso, pequenas intervenções como cuidados 
relacionados à higiene oral, aspiração endotraqueal, reposicionamento e 
mudanças de decúbito, manobras e estimulação pela fisioterapia, são 
exemplos de ações que auxiliam na qualificação assistencial e trazem 
benefícios aos pacientes quando realizadas em condições adequadas. 
(SAKAMOTO, 2018 p20,21) 

 

 
Tabela 3 - Prescrição de enfermagem paciente neurológico 

 
Fonte: Lima, Ribeiro, Gonçalves, Borges, Guimarães (2019) 

 
 
 

Figura 2 - Representação do paciente neurocrítico 

 
Fonte: Universidade Federal do Estado do RJ, (2019) 

 

 Ficaram evidentes algumas complicações que podem se desenvolver 
na presença de alterações na PIC, como isquemia cerebral, herniação, 
hipóxia, acidose respiratória, morte encefálica, entre outros. O que faz da 
enfermagem peça chave no manuseio do paciente neurocrítico. E que a 
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monitorização da PIC é um parâmetro direto para detecção imediata de 
alterações da PIC e suas respectivas complicações. Assim este estudo 
contribuirá para a o conhecimento de algumas intervenções de enfermagem 
na monitorização PIC, de modo a melhorar a qualidade da assistência de 
enfermagem frente ao paciente neurocrítico. E que os enfermeiros, como 
responsáveis por gerenciar a equipe de enfermagem, devem estar em 
constante treinamento e aperfeiçoamento sobre o cuidar de pacientes 
neurocrítico, afim de oferecer uma melhor assistência, segura e qualificada 
aos pacientes e um gerenciamento de enfermagem de qualidade.( LIMA, 
RIBEIRO, GONÇALVES, BORGES, GUIMARÃES (2019) 

 

 Menciona várias insidentias relacionado as infecções em neurocirurgias, mais 

as que possuem as estatisticas evelvadas são  as com o tempo distendido de 

internação, a administração de medicamentos antimicrobiana prévia, internação em 

UTI e por ultimo contato com paciente colonizado por Methicillin-Resistant 

Staphylococcus aureus - MRSA. De acordo  ABREU (2014) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Derivação Ventricular Externa é um dispositivo que auxilia em vários 

tratamento com pacientes adultos e infantis, sendo o enfermeiro o responsável pelo a 

execução do curativo no paciente e essa atribuição acarreta várias responsabilidade 

como observar as alterações e complicações que ocorre com esse paciente, tendo 

uma assistência ética, humanizada e individualizada deste modo o enfermeiro tem um 

papel fundamental nesse processo de tratamento do doente, saber sobre o caso do 

mesmo, tendo conhecimento técnico e cientifico para poder tomar as medidas 

necessárias para esclarecer todas e quaisquer dúvidas que o mesmo tenha. 
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