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RESUMO  

A derivação ventricular externa (DVE) é utilizada na neurocirurgia para drenagem de 
liquor em pacientes com aumento da pressão intracraniana (PIC) em determinadas 
patologias (tumores, trauma, meningite e hemorragias intracranianas espontâneas), 
sendo capaz de auxiliar no tratamento ou servindo de monitorização da variação da 
PIC. A maior complicação desse procedimento é a infecção (meningite e/ou 
ventriculite). As causas de risco para a elevação da taxa de infecção em DVE 
envolvem: hemorragias intracranianas espontâneas. Este trabalho objetiva-se revisar 
as principais orientações e manejos realizados pela equipe de enfermagem no 
cuidado com a Derivação Ventricular Externa (DVE) do paciente em pós-operatório 
de neurocirurgia na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Para este estudo foi utilizada 
a metodologia de revisão bibliográfica nas bases dos periódicos utilizados junto a 
Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) e Biblioteca Nacional de Medicina dos 
Estados Unidos (MEDLINE) de domínio público com os descritores específicos para 
busca dos artigos publicados nos anos de 2010 a 2020. Os dados analisados pelo 
método de PRISMA e categorizados junto ao programa NVivo. Foram 8 categorias 
nesta revisão sistemática, sendo: precauções para enfermagem no manejo incorreto 
da DVE, intervenções de enfermagem no cuidado com a DVE, complicações da DVE, 
recomendações gerais para DVE em pós-operatório em UTI, cuidados de 
enfermagem com DVE, papel do enfermeiro no pós-operatório de neurocirurgia, 
Indicação para DVE, metodologia dos estudos categorizados e definição da DVE e 
manutenção para a drenagem liquorica. Com a necessidade de desenvolvimento de 
um protocolo assistencial de enfermagem na UTI, visando a qualificação assistencial 
e melhores práticas de cuidado de enfermagem. 

Palavras-chaves: Neurocirurgia. Pressão intracraniana (PIC). Derivação ventricular 
externa (DVE). Cuidados de Enfermagem. UTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

External ventricular shunt (EVD) is used in neurosurgery to drain CSF in patients with 
increased intracranial pressure (ICP) in certain pathologies (tumors, trauma, meningitis 
and spontaneous intracranial hemorrhages), being able to assist in the treatment or 
serving as monitoring PIC variation. The biggest complication of this procedure is 
infection (meningitis and / or ventriculitis). The risk causes for the increase in the rate 
of infection in EVD involve: spontaneous intracranial hemorrhages. This work aims to 
review the main guidelines and management performed by the nursing team in the 
care of patients with External Ventricular Derivation (EVD) in the neurosurgery 
postoperative period in the Intensive Care Unit (ICU). For this study, the bibliographic 
review methodology was used on the basis of the journals used by the Regional Library 
of Medicine (BIREME) and the National Library of Medicine of the United States 
(MEDLINE) in the public domain with specific descriptors for searching articles 
published in the 2010 to 2020. The data analyzed by the PRISMA method and 
categorized with the Nvivo program. There were 8 categories in this systematic review, 
namely: precautions for nursing in the incorrect management of EVD, nursing 
interventions in the care of EVD, complications of EVD, general recommendations for 
EVD in the ICU postoperative period, nursing care with EVD, role of the nurse in the 
neurosurgery postoperative period, Indication for EVD, methodology of categorized 
studies and definition of EVD and maintenance for CSF drainage. With the need to 
develop a nursing care protocol in the ICU, aiming at the care qualification and best 
nursing care practices. 

Keywords: Neurosurgery. Intracranial pressure (ICP). External ventricular bypass 
(DVE). Nursing care. ICU
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INTRODUÇÃO 

Este estudo aborda os cuidados intensivos em neurocirurgia quanto ao manejo 

de enfermagem do paciente em pós-operatório com manutenção de derivação externa 

ventricular. O traumatismo cranioencefálico (TCE) grave é um dos motivos mais 

frequentes para internação em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). 

Segundo Santos (2016), a derivação ventricular externa (DVE) é utilizada na 

neurocirurgia para drenagem de liquor em pacientes com aumento da pressão 

intracraniana (PIC) em determinadas patologias (tumores, trauma, meningite e 

hemorragias intracranianas espontâneas), sendo capaz de auxiliar no tratamento 

(através da drenagem do liquor) ou servindo de monitorização da variação da PIC. 

A derivação ventricular externa (DVE) é necessária no tratamento de pacientes 

com distúrbios da circulação liquórica, pois a maioria desses pacientes tem 

hemorragia subaracnóidea ou intraparenquimatosa. Também representa suporte no 

tratamento da hidrocefalia e em patologias como traumatismo cranioencefálico (TCE) 

e processos tumorais (GALVÃO, 2016). 

Alguns pacientes têm lesões expansivas agudas requerendo DVE prévia ao 

tratamento definitivo. As lesões decorrentes destes traumas desencadeiam aumento 

na PIC destes pacientes, determinando o fator agravante associado a mau 

prognóstico (ROSENFELD et al., 2012 apud SAKAMOTO, 2018).  

O procedimento cirúrgico para DVE consiste na realização de um orifício de 
trepanação craniana (mais comumente na região frontal do crânio, embora 
possa ser realizado em outros pontos cranianos) cerca de 3 cm lateral à linha 
média e 1 cm anterior à sutura coronariana, com o objetivo de acessar o corno 
anterior do ventrículo lateral (HOEFNAGEL et al., 2008, p. 212 apud 
SANTOS, 2016, p.13). 

O procedimento cirúrgico para a DVE consiste em algumas complicações que 

de acordo com, Chatzi et al., (2014, p. 68 apud SANTOS, 2016 p. 13), “a principal 

complicação desse procedimento é a infecção (meningite e/ou ventriculite), cuja taxa 

encontrada na literatura varia entre 0% e 27%”. 

Com relação aos fatores de risco para o aumento da taxa de infecção em DVE, 

Hoefnagel et al., (2008, p. 213 apud SANTOS, 2016, p. 13) relatam que:  

O tempo de permanência do cateter, hemorragias intracranianas 
espontâneas causadas por acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCh) 
intraparenquimatoso (principalmente aqueles com inundação ventricular), 
hemorragia subaracnóidea (HSA), fraturas abertas de crânio com 
afundamento, fraturas de base de crânio com fístula liquórica, infecção 
sistêmica e outros procedimentos neurocirúrgicos. 
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A equipe multiprofissional, em particular a de enfermagem, é primordial para a 

assistência realizada a estes pacientes neurológicos que se encontram nas UTIs. 

Sendo assim, a procura por qualificação nas práticas assistenciais de enfermagem 

precisa ser intensa e frequente, com o intuito de minimizar os índices de infecção 

hospitalar e, dessa forma, também reduzir as taxas de mortalidade ou o tempo de 

permanência em leitos de cuidados intensivos (SAKAMOTO, 2018). 

Este estudo objetiva-se revisar as principais orientações e manejos realizados 

pela equipe de enfermagem no cuidado com a Derivação Ventricular Externa (DVE) 

do paciente em pós-operatório de neurocirurgia na Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI). Nesse sentido estimasse identificar as principais recomendações atuais para a 

assistência de enfermagem com a DVE, revisão junto aos periódicos publicados entre 

os anos de 2010 a 2020 para sintetizar as principais intervenções de enfermagem no 

manejo do cateter e evidenciar as possíveis complicações da DVE no paciente em 

pós-operatório neurocirúrgico. 
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1 REVISÃO DE LITERATURA 

1.1 NEUROANATOMIA 

De acordo com Moreira (2012, p. 18), “neuroanatomia é o ramo da ciência 

responsável pelo estudo de estruturas anatômicas complexas do sistema 

nervoso central e periférico”. 

Ainda de acordo com o Moreira (2012), esta grande área está responsável 

pelas delineações das regiões cerebrais bem como a diferenciação destas estruturas 

relacionando todo o conhecimento estrutural ao seu funcionamento. 

1.2 ANATOMIA DO NEURÔNIO  

De acordo com Bear et al., (2015), os neurônios são a unidade funcional do 

sistema nervoso, considerados célula individual. Os mesmos agem por geração de 

sinais elétricos que se deslocam de uma parte da célula para outra, sendo para 

mesma célula ou para uma outra célula. Tais sinais eléctricos prermitem a liberação 

de mensageiros químicos, os quais são nomeados de neurotransmissores, estes são 

responsáveis por exercer a comunicação com outras células. 

Os neurónios formam uma rede de conexões capaz de captar informações 
dos receptores sensoriais, de processar essas informações, de criar uma 
memória e de gerar os sinais apropriados para as células efetoras. Os 
neurónios não podem sobreviver sem as células gliais, mas tudo indica que 
são a unidade cerebral essencial no que diz respeito ao comportamento e à 
mente. Quando os neurónios usam os axónios e enviam mensagens para as 
fibras musculares, produzem movimentos; e quando os neurónios estão 
ativos em redes muito complexas de regiões criadoras de mapas, o resultado 
são imagens, a principal moeda corrente da atividade mental (DAMÁSIO, 
2010, p.368 apud ALVES, 2015 p.31). 

De acordo com Vander (2001, apud LEYSER 2018), a maioria dos neurônios, 

são chamados integradores, porque tendem a manter o equilíbrio dos estímulos 

recebidos de centenas de milhares de neurônios. 

O corpo celular é o centro metabólico da célula e contém os mesmos organitos 

encontrados em todas as células animais: núcleo, retículo endoplasmático rugoso, 

retículo endoplasmático liso, aparelho de Golgi e mitocôndrias. O corpo da célula 

origina várias curtas dendrites e um longo axónio. O conjunto dos vários corpos 

celulares dos neurónios constitui a substância cinzenta do SNC (BEAR et al., 2015; 

HAINES, 2013; KANDEL et al., 2013 apud LEYSER, 2018) 
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Figura 1 - O neurônio e seus processos. 

 

Fonte: Kandel et al. (2014, p. 20). 

Segundo Vander (2001 apud LEYSER, 2018) os neurônios podem ser de 

diversos tamanhos e formas, porém todos compartilham características que 

possibilitam a comunicação célula a célula. Todos possuem longas extensões ou 

prolongamentos que conectam os neurônios uns aos outros e realizam as funções 

neuronais de receber e enviar estímulos. A maioria dos neurônios contém um corpo 

celular e dois tipos de prolongamentos, dendritos e axônios. 

De acordo com Guyton (2009, p 571):  
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O sistema nervoso central possui mais de 100 bilhões de neurônios [...] Sinais 
aferentes chegam a esse neurônio por meio de sinapses localizadas 
principalmente nos dendritos neuronais, além das que chega também ao 
corpo celular. 

Ainda de acordo com Guyton (2009, p. 571):  

Para diferentes tipos de neurônios, podem existir desde algumas poucas 
centenas até cerca de 200.000 conexões sinápticas aferentes. Por sua vez, 
o sinal aferente desse mesmo neurônio trafega por axônio único. Esse axônio 
tem muitas ramificações distintas que se dirigem para outras regiões do 
sistema nervoso ou para a periferia do corpo. 

Enquanto o corpo celular e as dendrites podem ser caracterizados como 

domínios do neurónio aferentes, o axónio é responsável pela transmissão de 

informações neurais (SQUIRE et al., 2013 apud Figueiredo, 2016). 

Ainda de acordo com Figueiredo (2016), a parte do axónio mais próxima ao 

corpo celular em conjunto com a parte do corpo celular onde o axónio se liga é 

conhecida como o segmento inicial e é aqui que, na maioria dos neurónios, são 

gerados os sinais eléctricos que se propagam ao longo do axónio ou, às vezes, das 

dendrites, a velocidades de 1 a 100 m/s.  

Os axónios variam em comprimento, podendo estender-se em mais de 2 

metros dentro do corpo sendo que, comparando com o diâmetro do corpo da célula 

(50mm ou mais), a maioria dos axónios no SNC é muito fina, tendo um diâmetro 

compreendido entre 0,2µm e 20µm. Para aumentar a velocidade do potencial de ação, 

os axónios são envolvidos por uma bainha de isolamento de mielina que é 

interrompida em intervalos regulares pelos nódulos de Ranvier onde é regenerado o 

potencial de ação. Deste modo, um axónio pode transmitir sinais elétricos ao longo de 

distâncias que variam de 0,1mm a 2m. (VANDER et al., 2001; KANDEL et al., 2014 

apud FIGUEIREDO, 2016).  

Conforme Haines (2013 apud FIGUEIREDO, 2016), de forma semelhante à 

constituição da substância cinzenta, o conjunto de axónios envolvidos em mielina, por 

sua vez, constitui a substância branca do SNC. 

O axónio principal pode ter ramificações colaterais ao longo do seu 
comprimento e, perto das extremidades, tanto o axónio principal como os 
colaterais podem subdividir-se ainda mais. Quanto maior for o grau de 
ramificação do axónio e de axónios colaterais, maior será a esfera de 
influência do neurónio. Cada ramificação termina num axónio terminal 
responsável pela libertação de neurotransmissores para as dendrites ou 
corpo celular de outro neurónio (VANDER et al., 2001, p. 28 apud 
FIGUEIREDO, 2016 p.8).  
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A célula nervosa que transmite o sinal é chamada de célula pré-sináptica e a 

célula que recebe o sinal é a célula pós-sináptica, separadas pela fenda sináptica 

onde ocorre a transferência sináptica. Na maioria das sinapses, a informação sob a 

forma de impulso eléctrico é convertida no terminal num sinal químico sob a forma de 

neurotransmissores que atravessam a fenda sináptica. Seguidamente, na membrana 

pós-sináptica, este sinal químico é novamente convertido para um sinal eléctrico 

(BEAR et al., 2015; KANDEL et al., 2014; FIGUEIREDO, 2016). 

1.3 SISTEMA NERVOSO HUMANO  

Sua habilidade em perceber seu entorno, ver, ouvir e cheirar o que está ao seu 

redor, depende do seu sistema nervoso. Assim como a sua habilidade em reconhecer 

onde está e lembrar se você já esteve lá antes. Na verdade, até a sua capacidade 

de saber onde você está depende do seu sistema nervoso. 

O sistema nervoso é único, pois pode executar uma série de processos 
cognitivos de vasta complexidade e ações de controle. A cada minuto recebe 
milhões de bits de informações originadas de todos os órgãos e nervos 
sensoriais, integra tais informações e determina respostas para serem 
executadas pelo corpo (GUYTON, 2009, p. 571). 

De acordo com Vander (2001), o sistema nervoso é composto por trilhões de 

células distribuídas por todo cérebro, medula espinhal e periferia. 

Segundo Haines (2013 apud FIGUEIREDO, 2016), o sistema nervoso humano, 

como o de todos os mamíferos, está dividido em sistema nervoso central (SNC) e 

sistema nervoso periférico (SNP). 

Os estudos de Cajal, Golgi, e dos seus sucessores levaram a um maior 

consenso de que as células do sistema nervoso podem ser divididas em duas grandes 

categorias nomeadamente as células nervosas (ou neurónios) e células de suporte 

chamadas células gliais, neuroglia, ou simplesmente glia.  

De acordo com Purves et al. (2004), os neurónios são especializados na 

transmissão sináptica a longas distâncias ao contrário da neuroglia, que não participa 

diretamente na mesma, mas, no entanto, tem várias funções essenciais no 

desenvolvimento e no cérebro adulto. 

Segundo Kandel et al., (2013) e Purves et al., (2004), o Sistema Nervoso 

Central humano é uma estrutura altamente complexa composta por um grande 

número de neurónios e um número ainda maior de células gliais, abrangendo o 

cérebro (hemisférios cerebrais, diencéfalo, cerebelo e tronco cerebral) e a medula 
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espinhal enquanto que o Sistema Nervoso Periférico inclui os neurónios sensoriais 

que se estendem e ligam a receptores sensoriais na superfície ou em zonas mais 

profundas do corpo, transportando a informação de e para o Sistema Nervoso Central. 

Segundo Barsa (2009), o sistema nervoso é o mais complexo de todos os 

sistemas do corpo humano e muitos dos seus mecanismos ainda são desconhecidos.  

Contudo, é encarregado de dirigir o funcionamento de todo o organismo: 

através de um centro superior, o sistema nervoso central recebe e processa a 

informação que chega de todos os pontos do corpo humano e transmite ordens 

constantemente através de uma ampla rede de conexões que constituem o sistema 

nervoso periférico. Tanto a informação que procede dos órgãos periféricos como as 

ordens que partem dos centros de controle superiores são transmitidas por meio de 

impulsos nervosos que se deslocam a grande velocidade através dos nervos, graças 

as trocas eletroquímicas em série que ocorrem neles. 

De acordo com Barsa (2009), o sistema nervoso central é formado pelo 

encéfalo, protegido pela cavidade craniana, do qual fazem parte o cérebro e o tronco 

cerebral. No cérebro distinguem-se duas partes: uma região periférica chamada de 

córtex cerebral, onde residem centros que controlam os movimentos voluntários; e 

uma parte interna, cuja função principal é transmitir os impulsos nervosos, que se 

estendem através da medula espinhal. 

Porém, existe, além disso, uma parte do sistema nervoso em conexão com o 

sistema nervoso central, mas com função independente denominada, sistema nervoso 

ou autônomo, situada principalmente na base do cérebro, no hipotálamo e na medula 

oblonga. Sua função é regular e mantem o funcionamento de diversas atividades da 

vida vegetativa: a frequência cardíaca, a pressão sanguínea, a respiração, os 

movimentos do estomago e dos intestinos etc. 

O sistema nervoso autônomo compõe-se, por sua vez, de outros dois sistemas: 

o simpático e o parassimpático (GUYTON e HALL, 2011 apud POMER-ESCHER, 

2015). 

1.4 LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO 

O líquido cefalorraquidiano (LCR) é encontrado nas cavidades ou ventrículos 

do cérebro. O canal da medula espinal se estende até o tronco encefálico, onde forma 

o quarto ventrículo. Os pedúnculos cerebelares que unem o cerebelo ao tronco 

encefálico formam uma forma semelhante a uma tenda, que é preenchida com LCR. 
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O próximo ventrículo é o terceiro ventrículo, que compreende um espaço estreito entre 

os dois tálamos. O primeiro e o terceiro ventrículos, chamados ventrículos laterais, 

são encontrados nos lobos parietais, logo acima do tálamo, e estendem chifres em 

cada um dos outros lobos. O chifre anterior (o maior) se estende frontalmente, o chifre 

posterior se estende occipitalmente e o chifre inferior se estende temporalmente 

(NETTER, 2007 apud LEYSER, 2018). 

O líquido cefalorraquidiano é um fluido claro ou incolor e tem como função 
proteger, lubrificar e nutrir o sistema nervoso central e parte do sistema 
nervoso periférico. Entretanto, em condições patológicas, como isquemias, 
tumores ou infecções, sua homeostasia pode ser modificada, gerando 
alterações de características físicas, contagem de proteínas, celularidade e 
citologia. A análise laboratorial do líquor, associada ao exame clínico, permite 
a definição de diagnóstico neurológico e da conduta terapêutica, e pode 
consistir em uma avaliação microbiológica, bioquímica e citológica, avaliando 
aspectos físicos, químicos e ainda, diferenciais das células encontradas 
(OLIVEIRA, 2015, p. 3). 

O líquido cefalorraquidiano é feito por pequenos tufos vasculares chamados 

plexos coroides, que estão presos às paredes dos ventrículos por uma haste fina. O 

LCR tem a mesma concentração de sódio e potássio como sangue, mas contém 

apenas dois terços do teor de glicose no sangue (SNELL, 2007 apud LEYSER, 2018). 

Contém neurotransmissores, neuropeptídios e hormônios. O fato de conter 

neurotransmissores sugere que a obtenção de uma amostra do LCR nos dará uma 

medida dos níveis de neurotransmissores e outras substâncias no fluido extracelular. 

Cerca de 0,5 litros de LCR são produzidos a cada dia, mas apenas cerca de 

150 ml são encontrados nos ventrículos e no espaço subaracnóideo. Existe um 

sistema de drenagem eficaz que elimina o excesso de fluido. O LCR também ajuda a 

proteger o cérebro de uma pressão extrema (como um golpe na cabeça), porque torna 

o cérebro mais leve (cerca de 1300 g). O cérebro se torna flutuante devido a este 

fluido, quando um golpe é recebido na cabeça, esse fluido deve ser afastado antes 

que o cérebro atinja o crânio (KIERMAN, 2003 apud LEYSER, 2018). 
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Figura 2- Os Ventrículos do cérebro 

 
Fonte: Leyser, (2018, p. 75). 

 De acordo com Oliveira (2015), o líquido cefalorraquidiano é um fluido claro ou 

incolor e tem como função proteger, lubrificar e nutrir o sistema nervoso central e parte 

do sistema nervoso periférico. Entretanto, em condições patológicas, como isquemias, 

tumores ou infecções, sua homeostasia pode ser modificada, gerando alterações de 

características físicas, contagem de proteínas, celularidade e citologia. A análise 

laboratorial do líquor, associada ao exame clínico, permite a definição de diagnóstico 

neurológico e da conduta terapêutica, e pode consistir em uma avaliação 

microbiológica, bioquímica e citológica, avaliando aspectos físicos, químicos e ainda, 

diferenciais das células encontradas. 

Segundo Dimas (2008), o líquido cefalorraquidiano (LCR) é um fluido biológico 

que está em íntima relação com o sistema nervoso central (SNC) e seus envoltórios 

(meninges). É um ultrafiltrado produzido pelos plexos coroides e está presente nos 
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ventrículos cerebrais e no espaço subaracnóideo. Por isso, sua análise laboratorial é 

de grande importância para o diagnóstico e acompanhamento das doenças 

neurológicas. 

O LCR é formado, primeiramente, pela ultra filtração do plasma e secreção 

através dos plexos coroides dos ventrículos cerebrais, embora o líquor seja mais 

hipertônico do que o plasma e suas concentrações iônicas de sódio e potássio, cloro 

e bicarbonato sejam diferentes das concentrações de um ultrafiltrado plasmático 

(DAMKIER et al., 2010 apud OLIVEIRA, 2015). 

Outros locais de secreção incluem o revestimento ependimário dos ventrículos 

e os vasos sanguíneos dos espaços subaracnóideos e pia-máter (DE LORENZI e 

MANDARA, 2011 apud OLIVEIRA, 2015). 

Segundo Santos (2016) e Gnutzmann et al. (2016), o volume intracraniano é 

composto por cérebro, sangue e LCR, sendo que este último perfaz cerca de 10% do 

volume total. Aproximadamente 160 ml de LCR são encontrados no sistema nervoso, 

especificamente em ventrículos e no espaço subaracnóideo. A produção do LCR se 

dá em uma taxa de 0,2 a 0,4 ml/min ou 500-600 ml ao dia, sendo a maior parte 

produzida pelos plexos coroides dos ventrículos laterais e, em menor quantidade, por 

transudação de líquido nos capilares do epêndima. 

A reabsorção do LCR ocorre principalmente através das vilosidades 

aracnóideas (granulações) que se estendem até o interior dos seios venosos durais 

e, em menor proporção, através dos vasos linfáticos e plexos coroides. A reabsorção 

é dependente da pressão, que deve atingir entre 5 e 7 mm/H2O para que ocorra a 

reabsorção (CZOSNYKA, 2004 apud SANTOS, 2016). 

Além de ter uma função protetora mecânica para o sistema nervoso central 
(SNC), o LCR pode ter uma função imunológica análoga à do sistema 
linfático. O LCR é um líquido claro, incolor, com pH entre 7,33 e 7,35. Quanto 
à composição celular do LCR, os parâmetros de normalidade para um adulto 
são de 0 a 5 linfócitos ou células mononucleares por mm³ e nenhuma célula 
polimorfonuclear ou eritrócito. Na ausência de eritrócitos, a presença de 5 a 
10 leucócitos por mm³ deve ser motivo para suspeita de anormalidade, e se 
o achado for de mais de 10 leucócitos por mm³ com certeza existirá uma 
anormalidade (BINHAMMER, 1992 apud SANTOS, 2016 p. 14). 

De acordo com Santos (2016), as alterações do LCR que podem ocasionar 

aumento de PIC estão relacionadas ou à obstrução mecânica do fluxo normal em 

qualquer ponto do seu trajeto desde a produção até a reabsorção, e nesse caso 

falamos de uma patologia obstrutiva, ou a doenças que ocasionam alteração na 

produção e reabsorção do LCR. 
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O equilíbrio entre produção, fluxo e absorção é essencial para manter o volume 

adequado de LCR no interior do SNC evitando o aparecimento de alterações 

patológicas, como a hidrocefalia (THOMAS, 2010 apud OLIVEIRA, 2015). 

1.5 HIPERTENSÃO INTRACRANIANA (HIC) 

De acordo com Valença et al. (2012), os sintomas de HIC devido ao acúmulo 

anormal do LCR no sistema ventricular já foram descritos nos primórdios da 

humanidade, porém não se tinha o conhecimento da fisiologia do liquor tampouco a 

ideia de antissepsia. 

Segundo Burrows (1846 apud SANTOS, 2016, p. 14), a partir de 1846, com o 

acréscimo do LCR como terceiro componente do volume intracraniano, proposto por 

George Burrows, sedimenta-se a hipótese de Monro-Kellie, a qual postula que a soma 

dos volumes do cérebro, LCR e sangue intracraniano é uma constante. De acordo 

com os mesmos, assim, foi possível entender um pouco melhor a fisiologia da HIC, 

ou seja, qualquer aumento de um desses volumes ocasionaria um aumento da PIC, 

tendo em vista que a caixa craniana tem seu tamanho invariável após seu crescimento 

máximo na infância. 

Sabemos que de acordo com Lee (1986 apud CZOSNYKA, 2004), a PIC se 

distribui igualmente em todo o neuroeixo, quando falamos de um ser humano em 

posição de decúbito lateral e com um ponto de referência definido. O valor da PIC em 

um ser humano adulto é em torno de 7 a 15 mmHg na posição horizontal, podendo 

variar com a pulsação arterial, a respiração e a pressão abdominal, enquanto que na 

posição ortostática teremos uma PIC negativa. 

Segundo Carlotti et al. (1998 apud PEREIRA et al., 2017), a pressão 

intracraniana (PIC) é aquela encontrada no interior da caixa craniana, tendo como 

referência a pressão atmosférica. A PIC tem uma variação fisiológica de 5 a 15 mmHg 

e reflete a relação entre o conteúdo da caixa craniana (cérebro, líquido 

cefalorraquidiano e sangue) e o volume do crânio, que pode ser considerado 

constante (Doutrina de Monro-Kellie). A alteração do volume de um desses conteúdos 

pode causar a hipertensão intracraniana (HIC). 

No entendimento de Monro-Kellie, o volume do crânio é constante e preenchido 

por três componentes (sangue, massa cerebral e líquor). A inserção de um novo 

componente ou aumento de um dos três causará a redução do volume de um outro. 
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Quando essa capacidade de acomodação volumétrica das estruturas intracranianas 

for ultrapassada ocorrerá hipertensão intracraniana (HIC). 

De acordo com estudos de Vilela (2010), seguindo a doutrina de Monro, o 

crânio é um compartimento rígido e com volume interno fixo formado pelo volume 

arterial, volume venoso, parênquima encefálico e líquido cérebro-espinhal. Quando há 

uma alteração que leve a um aumento do conteúdo desse compartimento, surge uma 

resposta compensatória de diminuição de um dos componentes para controlar uma 

possível hipertensão intracraniana (PIC). O volume venoso e o líquor são os que 

tendem a reduzir inicialmente, porém, caso haja uma falha do mecanismo e um 

aumento exacerbado da PIC, o volume arterial também diminui, levando a uma 

isquemia, além de compressão de áreas cerebrais e herniações. 

Segundo Giugno et al. (2003), a hipertensão intracraniana (HIC) é uma 

condição clínica que acomete muitos pacientes em unidades de tratamento intensivo 

(UTI), tendo como origem diferentes anormalidades, tanto do sistema nervoso central 

como sistêmicas. 

Ainda de acordo com Giugno et al. (2003), o conteúdo intracraniano é composto 

de tecido cerebral (80%), liquor (10%) e sangue (10%). A manutenção da PIC em seus 

valores normais depende da preservação do volume intracraniano. Qualquer situação 

que provoque o aumento de volume de um componente intracraniano obriga à 

diminuição dos outros componentes, para que não ocorra aumento da PIC. O 

processo de compensação frequentemente ocorre às custas da diminuição do volume 

de liquor e sangue, uma vez que a massa cerebral é menos compressível.  

 

1.6 ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) / HEMORRAGIA SUBARACNÓIDEA 

(HSA) 

Segundo Pontes-Neto (2009), as hemorragias intracerebrais espontâneas são 

doenças vasculares do cérebro com elevada morbimortalidade. Acredita-se que 

ocorram mais de 700.000 novos acidentes vasculares cerebrais por ano nos Estados 

Unidos, sendo que 20% deles são hemorrágicos e mais da metade são 

intraparenquimatosos. No Brasil não existe estatística confiável, mas acredita-se que 

seja muito parecida. 

De acordo com Santos (2016), a grande maioria dos casos está associada a 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) e idade avançada. A taxa de mortalidade em 1 
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mês pode variar de 35 a 50%, e grande parte dos sobreviventes evoluem com 

sequelas motoras e cognitivas importantes. 

Normalmente, costumamos denominar de hemorragia intracerebral 

espontânea aquela que ocorre no cérebro na ausência de trauma ou cirurgia. 

De acordo com Hamilton (1996 apud SANTOS, 2016, p. 15), podemos 

classificar as hemorragias intracerebrais por etiologia basicamente em dois grupos 

principais: hemorragia intracerebral traumática e hemorragia intracerebral 

espontânea, sendo que esta última se divide em hipertensiva e não hipertensiva, de 

acordo com a coexistência ou não de HAS. 

Figura 3- Acidente vascular cerebral (AVC) 

 
Fonte: Artemida-psy / Shutterstock.com  

A HSA tem como principal etiologia a ruptura de aneurismas saculares. Estes, 

em sua maioria, estão localizados nas artérias do polígono de Willis definido como 

uma [...] anastomose arterial que fornece fluxo sanguíneo para os hemisférios 

cerebrais sendo composto pelas artérias cerebrais anteriores e posteriores, artérias 

comunicantes anteriores e posteriores e pela carótida interna (CLINCHOT,1994 apud 

MARANHÃO et al, 2018). 

Segundo Kertzberg (1986 apud SANTOS, 2016), a hemorragia intracerebral 

espontânea não hipertensiva tem como principais causas angiopatia amiloide, infarto 

hemorrágico, coagulopatia, hemorragia secundária a tumor cerebral, abuso de drogas 

e doença vascular como aneurisma, malformação arteriovenosa e vasculites. 
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De acordo com Broderick et al. (1993 apud BRANDÃO NETO, 2015), quanto à 

localização das hemorragias, podemos classificá-las em intraparenquimatosa, 

subaracnóidea, epidural ou subdural. Individualizando-se o estudo das hemorragias 

intracerebrais espontâneas intraparenquimatosas, podemos dividi-las 

topograficamente em: cerebelares, pontinas, lobares, quando envolvem a cortical ou 

a substância branca subcortical ou profundas, quando acometem os núcleos da base, 

tálamo, cápsula interna, substância branca periventricular profunda ou puramente 

ventricular. 

Acredita-se que a HAS seja a principal causa de hemorragia intracerebral 

espontânea. O diagnóstico de hemorragia intracerebral espontânea hipertensiva tem 

como base história de HAS, sangramento num local característico de entrada das 

artérias perfurantes como putamen, tálamo, ponte e cerebelo; e ausência de outra 

causa conhecida de hemorragia (BROTT et al., 1986 apud SANTOS, 2016). 

 De acordo com Caplan (1992 apud SANTOS, 2016), quanto à localização das 

hemorragias espontâneas intracerebrais hipertensivas, 40% e 50% ocorrem no 

putamen, 20% na substância branca subcortical ou lobar; 15% no tálamo; 8% no 

cerebelo; 8% na ponte e 8% no núcleo caudado. 

 Segundo Staykov (2011 apud SANTOS, 2016), alguns fatores de risco 

independentes estão associados a uma maior taxa de mortalidade em 30 dias pós-

hemorragia intraparenquimatosa. Esses fatores de risco são idade avançada, nível de 

consciência na admissão hospitalar quantificado tanto pela escala de coma de 

Glasgow como pela National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), localização 

infratentorial da hemorragia, volume da hemorragia e presença de sangue 

intraventricular. 

1.7 ANEURISMA CEREBRAL 

O aneurisma cerebral acontece quando há uma dilatação dos vasos 

sanguíneos cerebrais, os quais possuem um risco potencial de se romperem. O 

rompimento dos mesmos pode acarretar em sérios problemas e deixar sequelas 

graves. (ZHANG, 2008 apud ARAÚJO et al., 2014). 

Segundo Azevedo (2019), as dilatações geralmente são localizadas em pontos 

de bifurcação na base do crânio.  

Conforme Araújo et al., (2014), o aneurisma cerebral é uma condição 

potencialmente fatal e a hemorragia subaracnóidea devido a ruptura de aneurisma 
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intracraniano é uma condição grave necessitando de atenção especial da equipe 

encarregada de fornecer cuidados terapêuticos ao paciente. 

De Sá Junior et al., (2018), relata, que tais dilatações nas paredes de artérias 

cranianas, desenvolvem-se por defeito na túnica média. O autor relata também que a 

gravidade está na possibilidade de ruptura e hemorragia subaracnóidea, o que 

apresenta altas taxas de morbimortalidade.  

Sobre o tratamento, De Sá Junior et al. (2018), relata que o tratamento visa 

evitar a ruptura ou a reparação pós-ruptura, através de clipagem cirúrgica ou 

embolização endovascular. 

Segundo Melo-Souza (2008 apud DE SÁ JUNIOR et al., 2018), cerca de 50% 

dos pacientes que sofrem hemorragia subaracnóidea por aneurisma falecem. Dos 

pacientes que sobrevivem quase metade evolui com sequelas incapacitantes. 

A maioria dos pacientes que sobrevivem a ruptura do aneurisma, ficam com 

graves sequelas, resultando em sérios problemas sociais, pois muitas vezes passam 

por preconceito devido as dificuldades para desenvolver as atividades de vida diária, 

e ainda tem uma queda significativa na qualidade de vida. (BONILHA et al, 2001 apud 

ARAÚJO et al., 2014). 

De acordo com Bonilha et al., (2001 apud ARAÚJO, 2014), no Brasil cerca de 

12% dos pacientes acometidos por aneurismas intracranianos morrem antes de obter 

atendimento médico e cerca de 40% morrem em até 1 mês após o incidente.  

Os aneurismas intracranianos (AI) podem ser divididos em seis tipos: sacular, 
fusiforme, arterosclerótico, traumático, micótico e neoplásico. Os aneurismas 
saculares são os mais frequentes, comumente localizados no polígono de 
Willis. (MELO- SOUZA, 2008, p.140-142 apud DE SÁ JÚNIOR, 2018, p.210). 

Azevedo (2019), classifica os aneurismas em apenas três, sendo eles 

saculares, fusiformes e dissecantes. Também cita que os mais frequentes são os 

saculares. 

O diagnóstico dos aneurismas geralmente se dá no momento do sangramento, 

ou pela realização de exames de imagens para avaliar queixas vagas. (MELO- 

SOUZA, 2008, apud DE SÁ JÚNIOR, 2018). 

A sua formação e crescimento relaciona-se a fatores congênitos, como 
anomalias dos vasos do polígono de Willis, defeitos na camada média arterial 
na bifurcação (pontos de maior estresse hemodinâmico) de vasos e doenças 
hereditárias, coartação da aorta, displasia fibromuscular e fatores adquiridos, 
como tabagismo, arteriosclerose e hipertensão (MELO-SOUZA, 2008, p.140-
142 apud DE SÁ, JÚNIOR, 2018, p.210). 
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Lauric et al., (2018 apud AZEVEDO, 2019), apesar de ter um risco 

relativamente baixo de ruptura, aneurismas cranianos representam a grande maioria 

dos casos de hemorragia subaracnóidea não traumática, que é ainda associada a alta 

mortalidade e morbidade. Por meio de exames de imagem, é possível chegar ao 

diagnóstico de tal condição, assim como, as características morfológicas e 

hemodinâmicas são rotineiramente avaliadas para estratificação de risco de ruptura, 

planejamento de tratamento e gerenciamento de cuidados. 

De acordo com Standring, (2010), uma hemorragia subaracnóidea descreve o 

sangramento no espaço subaracnóideo e geralmente resulta de um aneurisma 

rompido. Menos comum, é causada por uma malformação arteriovenosa. Os sintomas 

deste tipo de hemorragia incluem dores de cabeça explosivas, seguidas de uma perda 

de consciência quase imediata. Quando a perda de consciência não ocorre, a dor de 

cabeça pode ser acompanhada por náuseas, vômitos, rigidez do pescoço ou febre. 

Ainda de acordo com Standring, (2010 apud LEYSER, 2018), cerca de 40 por 

cento dos aneurismas que dão origem à hemorragia são formados na artéria carótida 

interna, 35 por cento na artéria cerebral anterior, 20 por cento na artéria cerebral média 

e 5 por cento na artéria posterior ou vertebral-basilar. Às vezes, pode haver um perigo 

de uma hemorragia se repetir. O período mais provável em que isso aconteceria seria 

de uma a duas semanas após a hemorragia inicial. 

1.8 NEUROCIRURGIA 

A Neurocirurgia é uma especialidade médica que se ocupa do tratamento de 

adultos e crianças portadores de doenças do sistema nervoso central e periférico. 

De acordo com Greenblatt (1997 apud GUSMÃO et al., 2000), as conquistas 

essenciais para o desenvolvimento da neurocirurgia moderna foram o avanço da 

cirurgia geral, especialmente a anestesia (MORTON, 1846) e a antissepsia (LISTER, 

1867) e a teoria das localizações cerebrais. 

Contudo, segundo Ballace (1922 apud GUSMÃO et al., 2000), a neurocirurgia 

foi estabelecida nas duas últimas décadas do século XIX e primeiras décadas do 

século XX graças, principalmente, aos pioneiros Victor Horsley (1857-1916) e Harvey 

Cushing (1864-1939).  

No Brasil, o nascimento da neurocirurgia dependeu também do 

desenvolvimento prévio da cirurgia e da anestesia. O ensino oficial da neurologia foi 

inaugurado no Brasil em 1912, quando da criação da Disciplina de Neurologia, distinta 
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da Psiquiatria, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, sendo designado para 

regê-la Antônio Austregésilo Rodrigues Lima (1876 - 1961), que chefiava o Serviço de 

Neurologia da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (RIBEIRO, 1940 apud 

GUSMÃO et al., 2000). 

De acordo com estudos e relatos de Mchenry (1969 apud GUSMÃO et al., 

2008), na segunda metade do século XIX, três grandes escolas neurológicas 

estabeleceram as bases da moderna neurologia. A francesa foi liderada por Charcot 

(1825 – 1893) no Hospital Salpêtrière de Paris; a alemã por Erb, na Universidade de 

Heidelberg e Oppenheim, na Universidade de Berlim; e a inglesa por Jackson (1835 

– 1911) e Gowers (1845 – 1915) no National Hospital (Queen Square) de Londres. 

O nascimento da Neurologia, como ciência autônoma, fez-se quase 
simultaneamente, em três países distintos, mediante os trabalhos de três 
escolas, qualquer delas com larga contribuição. A mais importante foi, 
incontestavelmente, a Escola Francesa, da Salpêtrière; com ela nasceu, por 
assim dizer, o método anátomo-clínico, orientação seguida pelos grandes 
homens dessa Escola, nomes insignes que começaram com Duchenne de 
Boulogne, ao qual se seguiu Charcot e, mais tarde, os eminentes discípulos 
deste, sobretudo Dejerine, Pierre Marie e Babinski. Os investigadores 
franceses procuraram, com o seu esclarecido espírito e as suas descrições 
metódicas, criar quadros clínicos aos quais correspondessem lesões 
anatomopatológicas perfeitamente definidas e constantemente relacionáveis. 
E vimos surgir assim um sem número de doenças, que vão da esclerose 
lateral amiotrófica à esclerose em placas e a tantas outras afecções, aos 
trabalhos culminantes de Pierre Marie sobre a acromegalia, a afasia, e tantos 
outros estudos neurológicos, e à obra decisiva de Babinski, estabelecendo 
uma semiologia neurológica valiosa e ainda hoje fundamental para o estudo 
dos doentes do sistema nervoso. Ao tempo que isto sucedia em França, 
desenvolvia-se na Alemanha outra escola neurológica. Pode dizer-se que o 
primeiro neurólogo alemão foi Romberg que, em 1846, publicou o seu tratado 
das doenças nervosas; a ele se deve a descrição de um dos quadros 
fundamentais da patologia nervosa, o do tabes. A seguir, grandes nomes 
desenvolveram a especialidade, contribuindo decisivamente para o 
progresso e para o estabelecimento dos direitos de cidade da Neurologia. 
Entre eles há que citar principalmente Erb que, em Heidelberg, criou uma 
escola de vasta importância, individualizando sobretudo as doenças dos 
músculos, criando o electrodiagnóstico e a eletroterapia; Friedreich que, em 
Würzburg, fundou uma escola, e a quem se deve a primeira descrição das 
heredodegenerescências es-pino-cerebelosas; Wernicke, o fundador da 
escola de Breslau, a quem se devem tantos estudos basilares, como esse da 
afasia, ao qual o seu nome ficou perpetuamente ligado. Mais tarde surgiram 
Oppenheim, o grão-mestre da Neurologia alemã, que reuniu numa obra 
fundamental todos os conhecimentos da sua época, e Foerster, neurólogo 
eminente, neurocirurgião e sobretudo neurofisiologista e investigador, ao qual 
se devem as páginas definitivas da Neurologia, que são a sua contribuição 
para o "Handbuch" de Bumke e Foerster. Uma terceira escola, inglesa, 
evolucionou simultaneamente. Fundada no National Hospital for Paralyzed 
and Epileptics, de Queen's Square, sendo a mais conservadora de todas, foi 
aquela que manteve, desde a sua fundação até hoje, valor mais constante, e 
que, neste momento em que as outras se encontram em fase de relativo 
eclipse, permanece ainda à frente do movimento neurológico mundial. Esta 
escola, que deve seu impulso ao grande pensador que foi Hughlings Jackson, 
e a Gowers, outro eminente neurólogo coevo, esta escola, repito, teve 
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sobretudo o valor de proporcionar o ambiente para a criação da 
neurofisiologia, ligada como está ao nome do maior neurofisiologista de todos 
os tempos, Sherrington. A Sherrington seguiu-se outros neurofisiologistas 
eminentes, fazendo da escola neurofisiológica inglesa a pioneira do 
movimento mundial. Os clínicos educados neste ambiente de fundamento 
fisiológico têm sido, até à geração atual, dos maiores que a Neurologia tem 
produzido; citemos, entre outros, os nomes de Purves-Stewart, Wilson, 
Gordon Holmes e Russel. Todos eles devem o alto nível atingido, não só ao 
impulso ideológico fundamental de Hughlings Jackson, mas talvez mais ainda 
às tendências neurofisiológicas que Sherrington imprimiu definitivamente à 
Neurologia inglesa (GUSMÃO et al., 2008, p. 40). 

De acordo com Salles (1971 apud GUSMÃO et al., 2008), a cirurgia moderna 

no Brasil teve início no final do século XIX, especialmente no Rio de Janeiro, com as 

obras de Cândido Borges Monteiro, Chapot-Prévost, Andrade Pertence, Domingos de 

Góes e Vasconcelos, Paes Leme e Augusto Brandão Filho. 

Ainda de acordo com Salles (1971 apud GUSMÃO et al., 2008), Augusto 

Brandão Filho era denominado o Príncipe da Cirurgia Brasileira e pode ser 

considerado o precursor da neurocirurgia brasileira, pois foi o primeiro cirurgião geral 

a ir além da cirurgia craniana do trauma, tentando a cirurgia dos tumores cerebrais e 

da neuralgia do trigêmeo e iniciando, em nosso meio, os exames neurorradiológicos 

(ventriculografia e angiografia cerebral). 

No final da terceira década do século XX, a moderna cirurgia e a neurologia 

estavam bem assentadas em nosso meio, especialmente no Rio de Janeiro, 

propiciando as condições para o nascimento da neurocirurgia brasileira. O ano de 

1928 pode ser considerado como a data crucial da neurocirurgia brasileira. Neste ano, 

Brandão Filho encontrava-se no auge de sua tentativa de tratamento cirúrgico dos 

tumores cerebrais e, enquanto realizava, sob a orientação de Egas Moniz (1874 – 

1955), a primeira angiografia cerebral no país, Antônio Austregésilo encontrava-se 

visitando os serviços de neurocirurgia dos Estados Unidos. De regresso, convoca 

Alfredo Monteiro e José Ribe Portugal para o início da neurocirurgia brasileira como 

especialidade (GUSMÃO et al., 2008). 

Até o ano de 1911, o ensino da Neurologia no Brasil era ministrado nas cadeiras 

de Clínica Médica e, mais tarde, nas de Neuropsiquiatria. O ensino oficial de 

Neurologia foi inaugurado em 1912, quando foi criada a Disciplina de Neurologia, 

distinta da Psiquiatria, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, sendo designado 

para sua regência Antônio Austregésilo Rodrigues Lima (1876 – 1960). Além de 

pioneiro da Neurologia brasileira, foi também o criador da Neurocirurgia em nosso 

país. Em 1928 cria o Serviço de Neurocirurgia e, no mesmo ano, José Ribe Portugal 



27 

 

inicia a Neurocirurgia no Rio de Janeiro. Até 1933, Austregésilo regeu a cadeira de 

Clínica Neurológica criando a notável Escola Neurológica do Rio de Janeiro, 

responsável por grande número de pesquisas e publicações (RIBEIRO, 1940 apud 

GUSMÃO et al.,2008). 

Embora a Neurocirurgia como especialidade cirúrgica seja conquista das duas 

últimas décadas do século XIX e primeiras décadas do século XX, procedimentos 

atualmente reconhecidos como desta área vieram sendo realizados muito antes. As 

trepanações (abertura intencional do crânio) já eram realizadas no período neolítico 

eurasiático e na América pré-colombiana (HORSLEY, 1887 apud GUSMÃO et al., 

2008). De fato, a trepanação do crânio está entre os mais antigos procedimentos 

cirúrgicos documentados. 

1.9 DERIVAÇÃO VENTRICULAR EXTERNA (DVE) 

A Derivação Ventricular Externa é de suma importância nos cuidados à 

pacientes acometidos por emergências neurológicas, possibilitando a mensuração da 

pressão intracraniana (PIC), da pressão de perfusão cerebral (PPC) e o desvio do 

líquido cefalorraquidiano (LCR). 

A monitorização da PIC pode ser realizada através de métodos invasivos e não 

invasivos. A monitoração continua ocorre de maneira invasiva, através da colocação 

de um cateter intraventricular e a DVE, o qual permite a detecção precoce do aumento 

da PIC e drenagem de liquido cefalorraquidiano (LCR). (BRAIN TRAUMA 

FUNDATION, 2016 e MINISTERIO DA SAÚDE (BR), 2014 apud SAKAMOTO, 2018). 

De acordo com Costa (2018) a derivação ventricular externa é um dispositivo 

considerado padrão ouro para monitorização e avaliação constante e fidedigna da PIC 

e da PPC. 

A DVE é necessária no tratamento de pacientes com distúrbios da circulação 

liquórica, pois a maioria desses pacientes tem hemorragia subaracnóidea ou 

intraparenquimatosa. Também representa suporte 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. 

De acordo com Kompanje e Delwell (2003), as ventriculostomias têm sido 

realizadas há quase 90 anos, desde Krause (1911), Dandy (1918) e Sjoquist (1937), 
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mas a primeira descrição de um procedimento para drenagem repetida de líquor 

ocorreu no século XVIII, realizada pelo cirurgião francês Claude-Nicolas Lê Cat. 

Segundo Lyke et al., (2001), introduzida inicialmente em 1875, a técnica para a 

implantação das DVEs foi aprimorada e difundida por Lundberg apenas na década de 

1960, sendo então demonstrada sua utilidade para tratamento da HIC e medida da 

PIC, assim como para a coleta de líquor para análises, à beira do leito. Seus relatos 

abriram caminho para o uso das DVEs no acompanhamento de pacientes 

neurocirúrgicos críticos. 

Desde então, houve o incremento de várias modificações técnicas para esse 

procedimento cirúrgico, que levaram à obtenção de melhores resultados, no que se 

refere à infecção e problemas mecânicos (MAPSTONE; RATCHESON, 1985 apud 

MASET et al., 2005). 

Segundo Estévez e Castany (2003), a DVE é uma tecnologia em saúde, sendo 

também considerada um dos procedimentos mais frequentes e relevantes em UTI. 

Portanto nos casos em que ocorre um desequilíbrio e, consequentemente, a 

hipertensão intracraniana. A inserção da DVE objetiva auxiliar na redução da PIC, 

permitindo a drenagem de líquido cefalorraquidiano e/ou sangue, a administração de 

medicamentos e a monitorização contínua (SCHOLZ; HUBBE; DEININGER, 2013). 

Contudo, esta é contraindicada quando o paciente possui algum distúrbio de 

coagulação ou está anticoagulado por uso de medicamentos, possui alguma infecção 

no couro cabeludo ou abscessos no local pelo alto risco de infecção do sistema 

(MURALIDHARAN, 2015). 

No entanto, faz-se necessário diferenciar situações em que a DVE é utilizada, 

controle da HIC e de hidrocefalia, por exemplo. No primeiro caso, o cateter permanece 

fechado, devendo ser aberto apenas para controlar a hipertensão, monitorizando o 

volume de líquido drenado a cada hora, atentando para o volume limite de 20ml/hora 

e mantendo uma PIC entre 15 e 20mmHg. Já no segundo caso, o cateter deve 

permanecer aberto, ao contrário da situação anterior, a fim de drenar o líquido 

acumulado e controlando a pressão (ROITBERG, 2001; ROSA; LIMA; INOUE, 2013). 

 Atualmente, a inserção de DVE é uma das medidas terapêuticas mais comuns 

na prática neurocirúrgica de emergência e os pacientes que dela necessitam 

geralmente são graves e demandam cuidados intensivos no pós-operatório (TOMA et 

al., 2009). 
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1.9.1 Inserção do DVE 

O sistema de DVE, embora possa variar um pouco conforme a marca de 

fabricação, basicamente é composto de um cateter proximal que será introduzido no 

sistema ventricular e de um sistema distal composto por um saco coletor. 

Figura 4- Sistema de DVE 

 

Fonte: Santos, (2016, p.18). 

Existem outros pontos para acesso do sistema ventricular, porém o local mais 

comum é o hemisfério direito no lobo frontal, por ser não dominante para a função da 

linguagem em mais de 90% dos pacientes. Apesar de hoje em dia existirem outras 

formas de auxílio para realização da punção, tais como o neuronavegador, a maioria 

dos cirurgiões ainda realiza a punção apenas baseados em pontos craniométricos 

(HUYETTE et al., 2008; QUIÑONES-HINOJOSA, 2012). 

O paciente é mantido em posição supina com a cabeceira elevada em 45 graus. 

Após remoção do cabelo é realizada a antissepsia. O ponto de punção é marcado na 

pele no ponto de Kocher, localizado 3 cm lateral à linha média e 1 cm anterior à sutura 

coronariana, na linha hemipupilar ipsilateral (HUYETTE et al. 2008; QUIÑONES-

HINOJOSA, 2012), conforme Figura 5; Figura 6; Figura 7. 

Figura 5- Ponto de Kocher 1 
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Fonte: Santos, (2016, p.18). 

Figura 6- Ponto de Kocher 2 

 

 
Fonte: Santos, (2016, p.19). 
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Figura 7- Ponto de Kocher 3 

 
Fonte: Quiñones-Hinojosa, (2012) apud Santos, (2016, p.19). 

O paciente é anestesiado, sendo realizada uma incisão linear até o pericrânio. 

Com o auxílio de um trepano, é realizado um furo. A seguir realiza-se hemostasia da 

dura-máter e sua abertura seguidas de uma pequena hemostasia no córtex cerebral 

visualizado para corticotomia e introdução do cateter de DVE. O cateter é introduzido 

não mais que 7 cm em direção ao forame de Monro ipsilateral. Uma vez visualizada a 

saída do LCR, devemos retirar o estilete localizado dentro do cateter e, por contra 

incisão, passar o cateter desde o ponto de entrada até uma incisão separada próxima 

à linha média do crânio. O cateter será então fixado nesse ponto e conectado ao 

sistema de drenagem externa (SANTOS, 2016). 
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Figura 8- DVE no paciente sistema completo. 

 
Fonte: Santos, (2016, p.20). 

De acordo com Sarrafzadeh (2014), infelizmente, o procedimento cirúrgico não 

é isento de complicações, como é o caso de hemorragias devido ao procedimento e 

da colocação do dreno inadvertidamente no parênquima cerebral, que podem ocorrer 

em 10 a 40% dos casos. Independentemente de o procedimento ocorrer de maneira 

satisfatória, ou seja, sem as complicações acima mencionadas, ainda assim 

problemas mais tardios como obstrução e infecção são inerentes à natureza invasiva 

do procedimento. 

1.9.2 Complicações no Pós-Operatório do DVE 

Ainda que seja considerado um dispositivo de alta qualidade, as taxas de 

complicações têm se mostrado preocupantes, por vezes tem-se casos de hemorragia, 

posicionamento errado e infecção referente a DVE. 

Segundo a Associação Americana de Enfermeiros de Neurociência, algumas 

complicações podem ocorrer e acometer os pacientes que utilizam a DVE. Dentre 

elas, destacam-se: infecção (identificada a partir de sinais como hipertermia, 

hiperemia ou drenagem de exsudato/secreção), obstrução do dreno (percebida 
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quando a drenagem do líquido cefalorraquidiano é inferior do que o limite mínimo ou 

a onda da PIC no monitor está plana), excesso de drenagem de líquido podendo 

causar hemorragias ou complicações ventriculares e remoção acidental do sistema 

da DVE necessitando de intervenção neurocirúrgica. 

Embora de grande utilidade terapêutica, a instalação de DVE não é isenta de 

riscos. Hemorragias no seu trajeto ou deslocamento do cateter de dentro do ventrículo 

para o interior do parênquima cerebral, com consequente disfunção do sistema e 

necessidade de troca ou reposicionamento, podem responder por até 5,6% das 

complicações (PARAMORE; TURNER, 1994 apud ARAUJO, 2011). 

Segundo Fried et al., (2016 apud MANZO et al., 2019), além do alto risco de 

infecções a DVE pode acarretar ainda em complicações mecânicas e funcionais, 

como obstrução do sistema, sangramento intraventricular, hipo ou hiperdrenagem, e 

ainda incidentes como desconexão e contaminação do sistema, dobras com ausência 

de drenagem e quebra do sistema. 

A obstrução do cateter de DVE ocorre com frequência devido a debris celulares, 

sangue coagulado e fragmentos de tecidos cerebrais, mas pode também se dar por 

dobramento do cateter, falha em alguma parte do sistema, migração do cateter e 

fatores fisiológicos como drenagem em excesso, ventrículos pequenos e fístula 

liquórica (WOODWARD, 2002; KOCAN, 2002). 

Segundo Slazinski (2011), a infecção relacionada ao dispositivo de DVE, 

também chamada de ventriculite ou meningite, é uma complicação comum que ocorre 

com uma incidência muito variável na literatura (0 a 27%).  

Os fatores de risco que encontramos 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 (LOZIER et al., 2002). 

Contudo, de acordo com Oliveira (2013), as complicações infecciosas 

associadas à DVE têm prevalecido nos diferentes cenários de saúde. 

1.9.3 Infecção no Pós-Operatório de DVE 

As infecções (ventriculite ou meningite) são a causa mais comum de maus 

resultados cirúrgicos, podendo ocorrer em 0 a 45% dos procedimentos, dependendo 

da técnica operatória utilizada (HALL et al., 2010; KANG et al., 2010). 
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Em 1984, Mayhall et al., publicaram estudo prospectivo de 172 pacientes 

consecutivos, submetidos a 213 ventriculostomias e encontraram 11% de infecções. 

Relacionaram a cateterização ventricular por mais de cinco dias como fator de risco 

para infecções. Sugeriram a remoção do sistema e inserção de outro num sítio 

diferente após este período, caso se mantenha a necessidade de monitorização. 

(MAYHALL et al., 1984 apud ARAUJO, 2011). 

No ano de 1994, estudos analisaram retrospectivamente 161 pacientes 

submetidos a 253 DVEs e encontraram taxa de infecção de 4%. Após o 6º dia de 

instalação do cateter, esta taxa se elevou para 10,3%. (PARAMORE; TURNER, 1994 

apud ARAUJO, 2011) 

No ano de 2000, Alleyene, Hassan, Zabramski revisaram os dados de 308 

pacientes que permaneceram três dias ou mais com um sistema de DVE e reportaram 

taxa de ventriculite de 3,9%, não encontrando diferença significativa na idade, 

indicação ou duração do uso da DVE para determinar infecção. Concluíram que o uso 

de antibióticos não reduziu significativamente a taxa de ventriculite, além de 

potencialmente promover seleção de microrganismos resistentes (ALLEYENE; 

HASSAN; ZABRAMSKI, 2000). 

Lyke et al., (2001) realizaram estudo prospectivo entre 157 pacientes 

neurocirúrgicos adultos, detectando 11 infecções (5,6%) e como fatores de risco foram 

relacionados a duração da DVE (8,5 dias para infectados versus 5,1 dias para não 

infectados (p= 0,007) e a saída de LCR por fora do cateter ventricular (p= 0,003). 

Friedman e Vries descreveram, em 1980, a técnica de tunelização do cateter 

ventricular no couro cabeludo, conseguindo baixar a taxa de infecção para zero em 

100 procedimentos consecutivos. Posteriormente, o comprimento do túnel 

subcutâneo foi citado por outros autores como fator predisponente, sugerindo-se que 

tunelização por menos de 5 a 6 cm aumentaria o risco de infecção (LO et al., 2007; 

WONG; POON, 2007; RIVERO-GARCIA et al., 2010). 

No ano de 1995, estudos descreveram nova técnica de ventriculostomia, em 

que o cateter ventricular era tunelizado pelo subcutâneo até um ponto de saída no 

tórax inferior ou abdome superior. Utilizaram tal técnica em 100 casos consecutivos, 

com o uso preventivo de antibióticos apenas transoperatório. Encontraram taxa de 

infecção de 4%, mas ausência de infecção nos primeiros 16 dias de drenagem (média 

de 18,3 dias - 5 a 40 dias) e incidência de ventriculite de 2,37/1000 dias de drenagem 

ventricular (KHANNA et al., 1995 apud ARAUJO, 2011). 
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O tempo de cateterização, ou seja, o período em que o paciente fica com o 

cateter de DVE, tem sido descrito como um dos principais fatores de risco associado 

à infecção. Uma revisão extensa da literatura realizada por Lozier et al., (2002), 

encontrou 10 estudos avaliando esse fator de risco, entre 17 analisados, somando 

2046 cateterizações em 1698 pacientes que evidenciaram relação entre duração da 

cateterização e infecção e concluiu que existe um aumento crescente do risco de 

infecção nos primeiros 10 dias, com pico entre o nono e o décimo dias. 

Park et al. (2004), concluíram que há um aumento diário na taxa de infecção a 

partir do momento da implantação do cateter, atingindo um platô no quarto dia e pico 

máximo até o décimo-quarto dia. 

Zabramski et al. (2003), demonstraram em um estudo prospectivo uma 

diminuição de até sete vezes no risco de infecção com o uso de cateteres 

impregnados com antibiótico, mesmo com uso mais prolongado desses cateteres. 

1.10 O PAPEL DO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO  

As UTIs foram criadas a partir da necessidade de atendimento do cliente cujo 

estado crítico exigia assistência e observação contínua de médicos e enfermeiros. 

Esta preocupação iniciou-se com Florence Nightingale, durante a guerra da 

Criméia no século XIX, que procurou selecionar indivíduos mais graves, acomodando-

os de forma a favorecer o cuidado imediato (LINO; SILVA, 2001)  

De acordo com Villa e Rossi, (2002), as UTIs surgiram ainda, a partir da 

necessidade de aperfeiçoamento e concentração de recursos materiais e humanos 

para o atendimento a pacientes graves, em estado crítico, mas tidos ainda como 

recuperáveis, e da necessidade de observação constante, centralizando os pacientes 

em um núcleo especializado. 

A unidade de terapia intensiva é um conjunto de elementos funcionalmente 

agrupados, que se destina ao atendimento de pacientes graves ou de riscos que 

necessitam de assistência médica e de enfermagem continuamente, além de 

equipamentos e recursos humanos especializados (AMORIN; SILVERIO 1998 apud 

NASCIMENTO, 2013).  

Nesse sentido, para Padilha (2000), o preciso papel das UTIs consiste na 

combinação de cuidado intensivo de enfermagem com constante atenção médica na 

assistência prestada ao paciente crítico, reduzindo a morbidade e mortalidade sempre 

que possível. 
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A enfermagem vem acumulando no decorrer de sua história, juntamente com 

conhecimento empírico, teórico, o conhecimento científico, a executar suas atividades 

baseadas não somente em normas disciplinares, mas também em rotinas repetidas 

da sua atuação. Com a afirmação da Enfermagem como ciência, as modificações da 

clientela, da organização, do avanço tecnológico e dos próprios profissionais de 

Enfermagem, a pratica da profissão deixa de ser mecânica, massificada e 

descontinua, utilizando-se de métodos de trabalho que favorecem a individualização 

e a continuidade da assistência de Enfermagem, bem como do estudo crítico do 

atendimento que se presta (ALENCAR; DINIZ; LIMA, 2004). 

O papel do enfermeiro em uma UTI, quando ele opta pelo cuidado e não pela 

cura, ou seja, quando ele, não se torna “escravo” da tecnologia, mas aprende a usar 

a tecnologia a favor da harmonização do paciente, do seu bem-estar, fica mais claro 

sob alguns aspectos. Ele passa a valorizar a técnica por ela ser uma aliada na 

tentativa de preservar a vida e o bem-estar, o conforto do paciente (AMORIN; 

SILVERIO, 1998 apud NASCIMENTO, 2013).  

Apesar do grande esforço que os enfermeiros possam estar realizando no 

sentido de humanizar para o cuidado em UTI, esta é uma tarefa difícil, pois demanda 

atitudes às vezes individuais contra todo um sistema tecnológico dominante. A própria 

dinâmica de uma UTI não possibilita momentos de reflexão para que seu pessoal 

possa se orientar melhor (VILA; ROSSI, 2002). 

O cuidado de enfermagem prestado nas unidades de terapia intensiva, de certa 

forma, é paradoxal. Em algumas situações, é preciso provocar dor, para que se possa 

recuperar e manter a vida. Em outras, não se pode falar, apenas cuidar de uma pessoa 

que não dá sinais de estar sendo percebida como pessoa. O cuidado, num caso 

desses, parece não implicar uma relação de troca, devido à imobilidade ou falta de 

diálogo e interação com o outro. Sendo assim, é possível pensar que exista, na 

profissão de enfermagem, uma robotização/mecanização das ações e práticas de 

cuidado (SOUZA, 2000). 

O profissional enfermeiro, dotado de conhecimento técnico cientifico deve fazer 

valer as práticas éticas e bioéticas respeitando o doente com seus valores, crenças, 

princípios éticos e morais e a autonomia. A dor e o sofrimento devem sem minimizados 

utilizando todos os recursos disponíveis. 

Segundo Kugart, (1991 apud SILVA, 2008), é da competência do enfermeiro a 

avaliação da assistência, sendo que o resultado desta avaliação implica muitas vezes 
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na decisão sobre a assistência no dia seguinte. Portanto se no decorrer do dia houver 

falhas em uma decisão, isto ocasionará uma situação grave. Por isso o enfermeiro, 

nessa área, engloba o conhecimento profundo das necessidades dos pacientes no 

que se refere à doença enquanto processo mórbido e suas consequências. 

O papel do enfermeiro na unidade de tratamento intensivo consiste em obter a 

história do paciente, fazer exame físico, executar tratamento, aconselhando e 

ensinando a manutenção da saúde e orientando os enfermos para uma continuidade 

do tratamento e medidas (HUDAK; GALLO, 1997 apud OUCHI et al., 2018). 

Além disso, compete ao enfermeiro da UTI à coordenação da equipe de 

enfermagem, sendo que isto não significa distribuir tarefas e sim o conhecimento de 

si mesmo e das individualidades de cada um dos componentes da equipe. Frente a 

estes apontamentos, é possível dizer que o enfermeiro desempenha funções cruciais 

dentro da unidade de terapia intensiva, no que se refere à coordenação e organização 

da equipe de enfermagem.  

A esse respeito Gomes (1988 apud OUCHI et al., 2018), afirma que o 

enfermeiro que atua nesta unidade necessita ter conhecimento científico, prático e 

técnico, a fim de que possa tomar decisões rápidas e concretas, transmitindo 

segurança a toda equipe e principalmente diminuindo os riscos que ameaçam a vida 

do paciente. 

 Os enfermeiros das UTIs devem ainda, aliar à fundamentação teórica 

(imprescindível) a capacidade de liderança, o trabalho, o discernimento, a iniciativa, a 

habilidade de ensino, a maturidade e a estabilidade emocional (HUDAK; GALLO, 1997 

apud CAMELO, 2012). 

Por isso a constante atualização destes profissionais, é necessária pois, 

desenvolvem com a equipe médica e de enfermagem habilidades para que possam 

atuar em situações inesperadas de forma objetiva e sincrônico na qual estão inseridos. 

O enfermeiro de uma unidade de terapia intensiva assume a responsabilidade 

de cuidar do paciente, tanto nos casos de emergência quanto no apoio à vida. 

Devendo estar apto, independente do diagnostico ou do contexto clinico, a cuidar de 

todos os doentes, utilizando-se de uma abordagem ampla que lhes assegure sua 

estima e integridade, sendo que as exigências da UTI, quanto a uma ampla base de 

conhecimentos científicos e de especializações, significam que os enfermeiros 

precisam integrar suas habilidades técnicas e intelectuais à prática diária (NISHIDE; 

CINTRA; NUNES, 2003). 
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1.10.1 Cuidados de Enfermagem 

A assistência de enfermagem prestada ao paciente que apresenta elevação da 

pressão intracraniana (PIC), consiste na colocação da derivação ventricular externa 

(DVE). O aumento descompensado da pressão pode ocasionar redução do fluxo 

sanguíneo e hérnias cerebrais devido a compressão vascular. (BRAIN TRAUMA 

FUNDATION, 2016 apud SAKAMOTO, 2018). 

A persistência do aumento da PIC pode acarretar danos ao indivíduo, devido 

ao comprometimento da Pressão de perfusão cerebral - PPC, ocasionando isquemia 

e respetivamente morte encefálica (SLAZINSKI, 2011; NETO, 2013; WILSON, 2016; 

COSTA, 2018). 

A DVE pode ser utilizada tanto de maneira diagnostica quanto terapêutica e por 

se tratar de um procedimento invasivo, o potencial de infecção é de alto risco, o 

manuseio inadequado pode causar infecções no sistema nervoso central, como 

meningite e ventriculite, aumentando o risco do paciente evoluir a óbito. (GRILLE et 

al., 2007 apud. SAKAMOTO, 2018). 

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 (LE ROUX, 2016 apud COSTA, 2018, p. 
12). 

Segundo estudos de Sakamoto, (2018, p. 14): 

A equipe de enfermagem é quem está à frente dos cuidados prestados aos 
pacientes com uso de DVE, por isso é imprescindível a busca pela 
qualificação das práticas seguras de enfermagem, de maneira que busque 
reduzir o número de infecções hospitalares e o consequente aumento da taxa 
de mortalidade ou tempo de permanência nos leitos de UTI. 

Manzo (2019), cita sobre a assistência de enfermagem aos pacientes com uso 

de DVE: 

Diversos cuidados são realizados, tais como a monitorização dos sinais e 
sintomas de hipertensão intracraniana, a supervisão e controle rotineiro de 
todo o sistema de DVE, assim como do local de inserção da válvula, 
identificação precoce de vazamentos, além daqueles voltados para a 
avaliação e registro sistemático das características do liquor drenado pela 
válvula – cor, aspecto e quantidade – são alguns exemplos (MANZO, 2019, 
p.2). 
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Conforme Sakamoto, (2018), não existe um protocolo especifico para 

assistência de enfermagem aos pacientes com DVE elaborado no Brasil. Contudo, é 

fundamental que o profissional possua um conhecimento técnico cientifico e que seja 

capaz de prestar atendimento preciso e rigoroso, pois isso pode influenciar no 

prognostico do paciente, diminuindo os riscos de infecções e eventos adversos. 

Cabem aos enfermeiros muito mais que habilidade na gestão do dispositivo. É 

essencial que dominem e explorem a monitorização, identificando qualquer alteração 

nos níveis pressóricos e gráficos, afim de intervir com eficácia e rapidez se necessário. 

(SLAZINSKI, 2011; MACHADO; LASELVA, 2006; COSTA, 2018). 

1.10.2 Cuidados de Enfermagem com os Pacientes em Uso de DVE 

O cateter para derivação ventricular externa (DVE) é implantado através de 

procedimento neurocirúrgico e pode ter complicações graves como infecção do 

sistema nervoso central, que podem ser prevenidas com medidas simples. 

Deve-se atentar para todos os sinais apresentados pelo paciente, registrando-

os e comunicando-os. Observar o sensório e alteração de consciência, verificando se 

apresenta algum déficit neurológico focal, convulsões sem causa aparente, rigidez de 

nuca ou hipertermia sem foco aparente, realizar o controle da drenagem de 

preferência a cada seis horas ou antes, se necessário, registrar o volume de líquido 

drenado, observando sua cor e sua aparência a fim de atentar para sinais de 

opacidade considerados indicadores de infecção (ROSA; LIMA; INOUE, 2013). 

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 e também a utilização de luvas estéreis quando manipular o 

sistema para esvaziar a bolsa (INGRAHAM; CAMBELL, 1941 apud MARTINS; MAIA; 

SILVA, 2015). 

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 (MCNETT; OLSON, 2013). 

Ainda de acordo com Mcnett; Olson, (2013), deve-se manter o sistema sempre 

nivelado para que o conduto auditivo externo do paciente corresponda a uma altura 

de 12 a 15 cm de H2O na coluna de medida da Pressão Intracraniana (PIC). 



40 

 

Deve-se manter o paciente em decúbito elevado entre 30 e 45°, para que a 

gravidade facilite o retorno venoso cerebral, diminuindo a estase sanguínea e ou 

consequente aumento da PIC. A cabeça em linha média é outro posicionamento que 

deve ser considerado, evitando assim a compressão das veias do pescoço, quando a 

cabeça apresenta inclinação ou rotação, sendo observada tanto em decúbito dorsal 

como lateral (KNOBEL, 1998 apud GONÇALVES; SANTOS, 2005). 

Um fator de preocupação da enfermagem em UTI para pacientes com DEV é o 

monitoramento da Pressão Intracraniana (PIC), a monitorização da PIC é o único 

método aceito indiscriminadamente como forma para o diagnóstico seguro do 

aumento da pressão intracraniana, assim como para o tratamento da HIC em algumas 

situações clínicas (GIUGNO MAIA; KUNRATH; BIZZI, 2003). 

Em relação à monitorização, cabe ao enfermeiro muito mais do que habilidade 

em manipular o sistema de monitorização, é importante que saiba utilizar a 

disponibilidade da monitoração para identificação dos níveis pressóricos e das ondas 

anormais emitidas e registradas graficamente afim de intervir rápida e efetivamente 

nos tratamentos que visam diminuir este evento, assim como, adequar àqueles 

procedimentos de enfermagem que, por associação, podem aumentar a hipertensão 

intracraniana (BARBOSA; CABRAL, 2003). 

A PIC pode ser medida diretamente por meio da introdução intracerebral (em 

um dos ventrículos que contém líquido) de cateteres permeados com fluido ou de fibra 

óptica ligados a transdutor e conectado ao um monitor na cabeceira do paciente, que 

permita medidas contínuas da PIC e drenagem de LCR (LIONTAKIS, 2005; SHELL; 

PUNTILLO, 2005). 

A PIC deve ser mantida abaixo de 20 mmHg por meio de sedação, 

hiperventilação leve (pCO2 em torno de 35 mmHg), em alguns casos é prescrito o 

manitol em bolus. (0,25-1,0 g/kg) para diminuir o volume do cérebro (CARLOTTI; 

COLLI; DIAS, 1998; MOONEY; COMERFORD, 2003; LIONTAKIS, 2005). 

O sistema deve ser fixado em um suporte próximo do leito para evitar 

desconexões acidentais e também, distante dos membros do paciente, reduzindo as 

chances de contaminação por manipulação inadvertida ou desconexão. 
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Figura 9- Suporte com DVE próximo ao leito. 

 
Fonte: MULTISAUDE/ Own work Author Rmosler, (2010). 

Em casos de TCE, almeja-se executar medidas terapêuticas visando a 

prevenção de lesões secundárias, principalmente ocasionadas pela hipóxia cerebral 

e hipotensão. Por isso é realizado o controle da PIC e também do fluxo sanguíneo 

cerebral, através de ações embasadas nos guidelines com evidências científicas de 

boa qualidade (ROSA; LIMA; INOUE, 2013). 

Em relação à manutenção do nível do sistema, recomenda-se que o sistema 

tenha como referência (ponto zero) a medida auricular, correspondente à projeção do 

forame de Monro, sendo ajustado até a altura especificada pelo profissional médico, 

de acordo com as condições clínicas de cada paciente. Este nível costuma coincidir 
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com o “conta-gotas” que drena o LCR até a bolsa coletora (ROITBERG et al., 2001; 

MOSTOFI; KHOUZANI, 2016). 

Costa (2018), cita quanto a mensuração da PIC, que ela ocorre de forma 

automática a partir da inserção do cateter e que o tempo médio para esvaziamento do 

coletor é de 12 horas, ou quando atingir um volume maior ou igual 200 ml. 

Para auxiliar o processo de cicatrização tecidual do local em que o cateter da 

DVE foi inserido, recomenda-se que o curativo seja realizado diariamente, de forma 

estéril, a fim de evitar infecção local e sistêmica. A bolsa coletora também precisa de 

atenção, evitando que o volume de drenagem seja superior a 3/4 da capacidade da 

bolsa coletora e também que o líquido não permaneça mais do que 24 horas na bolsa, 

que precisa ser esvaziada antes deste período. Recomenda-se também que o cateter 

da DVE seja retirado ou trocado num prazo máximo de sete dias, a fim de evitar 

complicações e infecções mais graves (HOLLOWAY et al, 1996 apud SAKAMOTO, 

2018). 

Manter a cabeceira do leito sempre elevada entre 30° e 45°. Não deixar de 

mudar o paciente de decúbito devido ao uso do cateter de DVE.  

Figura 10- Posição adequada da cabeceira do leito 

 
Fonte:  Galvão, 2016/ Multisaudeeducacional  

Nas situações em que é preciso mobilizar o paciente, seja para transporte seja 

para mudanças de decúbito, faz-se necessário fechar o sistema da DVE antes deste 

processo e, após o término das mobilizações, realizar as medidas novamente para os 

ajustes de altura. A não realização desta medida pode implicar em complicações para 
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o paciente como, por exemplo, risco de colapso ventricular, refluxo no sentido do 

sistema ventricular e também o risco de infecção do sistema nervoso central (GRILLE 

et al., 2007). 

Ainda de acordo com Grille et al., (2007), em caso de mudança inadvertida da 

altura da cabeça do paciente, o enfermeiro deve reestabelecer a posição prévia do 

paciente, fechar o clamp do circuito proximal à cabeça do paciente para interromper a 

drenagem de líquor e chamar o médico de plantão, pois o paciente pode apresentar 

tonteira, crise convulsiva ou outros sinais de alteração da PIC. 

De acordo com as recomendações de Galvão, (2016), o local de inserção do 

cateter deve ser inspecionado com frequência, anotando as características do sítio 

operatório, o enfermeiro deve anotar o volume, aspecto e coloração da drenagem 

(LCR) a cada duas horas, se houver alterações no débito e sinais de infecção, como 

alteração da coloração, febre, cefaleia, tremores, rebaixamento do nível de 

consciência, leucocitose, rigidez de nuca, episódios de vômitos, o mesmo deve 

comunicar a equipe médica, é importante observar se há presença de movimentos 

involuntários como convulsões, espasmos ou resposta inadequada da função motora 

(decorticação ou descerebração), deve-se manipular cautelosamente o paciente para 

evitar o tracionamento do cateter, se houver tração, o enfermeiro não deve tentar 

reposicionar, o mesmo, deve avisar imediatamente a equipe de neurocirurgia. O 

enfermeiro deve ficar atento para obstruções no cateter, caso ocorra obstrução, o 

enfermeiro não deve tentar desobstruir aspirando ou injetando solução no cateter, 

nessa situação a equipe médica deve ser notificada imediatamente. A troca do 

curativo (local da inserção do cateter) deve ser realizada diariamente e quando se 

fizer necessário, é preciso observar se há sinais de extravasamento de líquor ao redor 

do cateter. O enfermeiro deve desprezar a bolsa coletora quando a mesma atingir 2/3 

de sua capacidade, com técnica asséptica e registrar o tempo de permanência do 

cateter. 

Segundo recomendações da Coordenação de Controle Infecção Hospitalar 

CCIH/HUCFF/UFRJ, cuidados ao paciente com cateter implantado no sistema 

nervoso central para derivação ventricular externa CCIH – Serviço de Neurocirurgia, 

(2013), a equipe de enfermagem deve-se atentar para alguns cuidados que são 

fundamentais aos pacientes em pós-operatório de uso de DVE, primeiramente o 

sistema da DVE será instalado pela equipe da Neurocirurgia (NC), com isso deve-se 

manter o sistema sempre nivelado para que o conduto auditivo externo do paciente 
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corresponda a uma altura de 12 a 15 cm de H2O na coluna de medida da Pressão 

Intracraniana (PIC). Observar e manter a cabeceira do leito sempre elevada entre 30° 

e 45°. Não deixar de mudar o paciente de decúbito devido ao uso do cateter de DVE. 

Em caso de mudança inadvertida da altura da cabeça do paciente, reestabelecer a 

posição prévia do paciente, fechar o clamp do circuito proximal à cabeça do paciente 

para interromper a drenagem de líquor e chamar o médico de plantão, pois o paciente 

pode apresentar tonteira, crise convulsiva ou outros sinais de alteração da PIC. O 

sistema da DVE deve ficar fixado em um suporte único e exclusivo. Não há 

necessidade de medir a PIC no paciente com DVE, pois o limite da PIC já está 

estabelecido. A equipe de enfermagem deve checar o sistema a cada 6 horas, para 

verificar se o cateter da DVE está devidamente fixado na cabeça do paciente e se o 

sistema está corretamente aberto para permitir a drenagem do líquor. 

Ainda de acordo com Coordenação de Controle Infecção Hospitalar (2013), é 

muito importante que a equipe de enfermagem não tente fazer a desobstrução do 

circuito, não tente infundir salina, não tente trocar o circuito, pois, somente a equipe 

da neurocirurgia está autorizada a manipular o circuito. Em caso de não haver 

drenagem de LCR ou do cateter estar exteriorizado, a equipe da NC deve ser 

contatada com urgência. 

Ainda de acordo com Coordenação de Controle Infecção Hospitalar, (2013), é 

importante esvaziar a bolsa coletora, esvaziar a mesma a cada 12 horas ou quando 

atingir um volume maior ou igual 200ml, ao manusear a bolsa coletora, o enfermeiro 

deve realizar a higiene das mãos obrigatoriamente com água e sabão ou álcool gel, 

utilizar luvas de procedimento e cuba estéril, é importante fechar o clamp do circuito 

proximal à cabeça do paciente, para interromper a drenagem, desinfetar a tampa 

terminal da bolsa coletora com gaze estéril e álcool 70% abri-la para o esvaziamento, 

desprezando o volume na cuba rim, desinfetar a tampa terminal da bolsa coletora com 

gaze estéril e álcool 70% e fechá-la, após esses procedimentos, reabrir o clamp do 

circuito proximal à cabeça do paciente, para permitir a drenagem de LCR pelo cateter 

de DVE.  

A equipe de enfermagem, também deve realizar a coleta de material para 

análise laboratorial / culturas, deve-se coletar o líquor após 48 horas da colocação da 

DVE, e em seguida, a cada 72 horas, padronizar a coleta da amostra de LCR para o 

horário do esvaziamento da bolsa coletora, evitando a necessidade de uma nova 

manipulação do sistema. Estar atenta para o horário de funcionamento do laboratório 
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de líquor, realizar a higiene das mãos com água e sabão ou álcool gel, utilizar luva de 

procedimento e cuba rim estéril, seguindo os passos do esvaziamento da bolsa 

descritos acima, em seguida, aspirar 04 a 05 ml de líquor da cuba rim e colocar em 

frasco seco estéril e encaminhar o material coletado imediatamente para o laboratório 

de líquor para análise de: citometria com diferencial, bioquímica, bacterioscopia 

(gram) e cultura para germes comuns. 

No entanto, caso estes exames sugiram infecção do SNC, uma nova amostra 

de LCR deverá ser coletada pela aspiração de 01 a 02 ml de líquor através do “three 

way” do circuito; pela equipe da NC. 

No que se refere aos curativos, deve-se seguir as orientações, pois, trata-se de 

uma ferida limpa, que deve ser manipulada o menos possível, portanto, o curativo 

pode ser feito a cada 48-72 horas pelo residente da NC ou pelo enfermeiro (a) do 

setor. Porém, para realizar o curativo, primeiramente deve-se realizar a higiene das 

mãos com água e sabão ou álcool gel, em seguida, abrir o curativo e fazer a inspeção 

do local, observar presença de sinais flogísticos ou secreção, verificar se o cateter 

está bem fixado (se não estiver bem fixado, interromper o curativo, proteger o local e 

contatar a equipe da NC com urgência. Pode-se utilizar a técnica de curativo com 

pacote próprio para curativo ou a técnica de curativo com luva estéril, limpar a região 

com SF 0,9% e, em seguida, aplicar clorexidina alcoólica, em seguida, secar e 

proteger o local com gaze e esparadrapo. 

Sendo assim, segundo Costa (2018), cabem aos enfermeiros muito mais que 

habilidade na gestão do dispositivo. É essencial que dominem e explorem a 

monitorização, identificando qualquer alteração nos níveis pressóricos e gráficos, afim 

de intervir com eficácia e rapidez se necessário. (SLAZINSKI, 2011; MACHADO; 

LASELVA, 2006; COSTA, 2018). 
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2 METODOLOGIA DO ESTUDO 

Entende-se por pesquisa bibliográfica a revisão da literatura sobre as principais 

teorias que norteiam o trabalho científico. Essa revisão é o que chamamos de 

levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica, a qual pode ser realizada em livros, 

periódicos, artigo de jornais, sites da Internet entre outras fontes. 

Conforme esclarece Boccato 2006: 

A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por 
meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias 
contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o 
conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou 
perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica. Para 
tanto, é de suma importância que o pesquisador realize um planejamento 
sistemático do processo de pesquisa, compreendendo desde a definição 
temática, passando pela construção lógica do trabalho até a decisão da sua 
forma de comunicação e divulgação (BOCCATO,2006, p. 266). 
 

Sendo assim, utilizou-se do método de revisão sistemática da literatura, o 

mesmo trata-se de um estudo secundário, ou seja, a partir de outros estudos 

(primários), que tem a proposta de reunir estudos semelhantes, publicados ou não, 

avalia-los criticamente em sua metodologia e reuni-los numa análise estatística, a 

metanálise, quando isto é possível (ATALLAH, 1998 apud PINTO, 2016). 

As revisões sistemáticas são baseadas em perguntas claras, utilizando-se de 

métodos sistematizados e explícitos com objetivo de identificar, selecionar e avaliar 

criticamente pesquisas relevantes. Nesse sentido, optou-se pela utilização da 

recomendação PRISMA, a saber, um checklist com 27 itens e 1 fluxograma com o 

objetivo de auxiliar autores a melhorarem a qualidade de suas revisões sistemáticas 

e metanálises (GALVÃO et al, 2015). 

Para este estudo foi utilizada a metodologia de revisão bibliográfica nas bases 

dos periódicos utilizados junto a Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) e  

Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (MEDLINE) de domínio público 

com os descritores específicos para busca dos artigos publicados com os filtros: 

tw:((tw:(neurocirurgia)) AND (tw:(enfermagem))) AND ( fulltext:("1") AND 

mj:("Cuidados de Enfermagem" OR "Neurocirurgia") AND la:("pt" OR "es")) AND 

(year_cluster:[2010 TO 2020]), conforme o fluxograma de inclusão dos artigos para 

esta revisão, pelo método de prisma. 

Na busca inicial com os descritores neurocirurgia e enfermagem foram 

encontrados um total de 3.452 artigos ou dissertações, com critério de inclusão com 

texto completo, em idioma português ou espanhol reduzindo para 83 artigos / 
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dissertações que se categorizaram em cuidados de enfermagem 48 artigos ou 

dissertações, neurocirurgia 31 artigos ou dissertações e cuidados críticos 6 artigos ou 

dissertações. Após a inclusão temporal de 2010 a 2020 resultou em 85 artigos ou 

dissertações base para a análise de conteúdo relacionado a ser categorizado pelos 

descritores cuidados de enfermagem, neurocirurgia e cuidados críticos. Ampliou-se 

para a descrição de conteúdo por dissertação devido à escassez de produção 

cientifica específica em neurocirurgia para cuidados em enfermagem, uma das 

contribuições deste estudo. 

A análise dos estudos foi realizada de forma descritiva com objetivo de 

responder à pergunta de pesquisa, através do fluxograma PRISMA: 

Fluxograma 1 – Fluxograma de recomendação de PRISMA, critérios para a inclusão dos artigos 

publicados na base de consulta BIREME e MEDLINE. 

 

 

Fonte: CANOFRE, dados deste estudo – classificação de descritores e critérios de inclusão em Prisma, 

2020. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme, realizou-se este estudo de revisão bibliográfica sistemática, com 

análise metodológica de PRISMA, os resultados foram de algumas estas que constam 

publicadas no BIREME e MEDLINE, com base nos descritores e critérios de inclusão 

obteve-se os artigos e dissertações para análise previa conforme quadro 1 e 2. 

Com o acesso a obra integral das pesquisas publicadas nas bases, a leitura do 

resumo e a seleção de acordo com as categorias evidenciadas, resultaram em 41 pré-

selecionados, sendo a amostra de revisão 8 publicações. 

Com as categorias descritas no estudo foram: Precauções para enfermagem 

no manejo incorreto da DVE, Intervenções de enfermagem no cuidado com a DVE, 

Complicações da DVE, Recomendações gerais para DVE em pós-operatório em UTI, 

Cuidados de enfermagem com DVE, Papel do enfermeiro no pós-operatório de 

neurocirurgia, Indicação para DVE, Metodologia dos estudos categorizados e 

Definição da DVE e manutenção para a drenagem liquorica. 

Quadro 1 – Resultado do estudo com base nos artigos e dissertações disponíveis no BIREME  

Número do artigo 
de estudo para 

análise de dados 

Referencial do artigo para inclusão do estudo – BIREME 

1 González de la Torre, Héctor; Verdú Soriano, José; Soldevilla Ágreda, José 
Javier. - Unidades de heridas - Units of wounds - Rev. Rol enferm;41(11/12): 
730-737, nov.-dic. 2018. ilus, tab, graf 

2 Vargas Bermúdez, Zeidy; Calderón Ríos, Angie. - Conocimiento de los 
profesionales enfermería sobre normativa de trasfusión de hemocomponentes 
- Nursing professionals; knowledge of hemocomponent transfusion regulations 
- Conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre os regulamentos de 
transfusão hemocomponente - Enferm. Atual Costa Rica (Online); (35): 128-
143, Jul.-Dez. 2018. Tab 

3 Rocha, Gisele dos Santos; Oliveira, Ana Paula Pessoa de; Teixeira, Elizabeth. 
- A Trajetória Da Produção De Uma Tecnologia Educacional: Cuidados 
Domiciliares Ao Idoso Pós-Neurocirurgia - The Trajectory Of An Educational 
Technology Production: Home Care To The Elderly In Post-Neurosurgery - Rev. 
enferm. UFSM;8(3): 1-11, jul.-set. 2018. 

4 Backes, Marli Terezinha Stein; Magnus, Luciana Machado; Backes, Dirce Stein. 
- Mudança de decúbito em pacientes com injúria cerebral grave: construção de 
um guia com enfermeiros intensivistas - Decubitus change in patients with 
severe brain injury from the perspective of intensivist nurses - Enferm. Foco 
(Brasília);9(2): 28-34, mai. 2018. Tab 

5 Silva, Juliana Bastoni da; Moreira, Sarah Deana; Peruzzo Apolinário, Priscila; 
Gadanhoto Vieira, Ana Paula; Simmelink, Vera Lúcia Moura Soares; Secoli, 
Silvia Regina; Melo Lima, Maria Helena de; Grillo Padilha, Kátia. - Carga de 
trabajo de enfermería en unidad de ingreso de onco-hematología - Carga de 
trabalho de enfermagem em unidade de internação de onco-hematologia - 
Nursing workload in a hematology/oncology inpatient unit - Enferm. Glob;16(48): 
24-34, oct. 2017. Tab 

6 Lopes, Vagner José; Shmeil, Marcos Augusto Hochuli. - Avaliação de 
orientações geradas por sistema computacional a acompanhantes de pacientes 
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pediátricos submetidos à quimioterapia. - Avaliação de orientações geradas por 
sistema computacional a acompanhantes de pacientes pediátricos submetidos 
à quimioterapia. - Evaluation of computer-generated guidelines for companions 
of paediatric patients undergoing chemotherapy. - Rev Gaucha Enferm;37(spe): 
e67407, 2017 Apr 27.  

7 Siman, Andréia Guerra; Brito, Maria José Menezes. - Mudanças na prática de 
enfermagem para melhorar a segurança do paciente. - Changes in nursing 
practice to improve patient safety. - Rev Gaucha Enferm;37(spe): e68271, 2017 
Apr 27.  

8 Codá, Rosane de Paula. - Software para o gerenciamento do cuidado da pele e 
feridas: uma tecnologia assistencial de enfermagem - Software for skin care and 
wound management: a nursing care technology - Rio de Janeiro; s.n; 20170000. 
102 p. graf, ilus, tab. 

9 Lima, Rogério Silva; Lourenço, Eliana Bernardes; Rosado, Sara Rodrigues; 
Fava, Silvana Maria Coelho Leite; Sanches, Roberta Seron; Dázio, Eliza Maria 
Rezende. - Representação da prática gerencial do enfermeiro na unidade de 
internação: perspectiva da equipe de enfermagem. - Representation of nurses 
managerial practice in inpatient units: nursing staff perspective. - Rev Gaucha 
Enferm;37(1): e54422, 2016 mar.  

10 Amo, Leticia; González-Lama, Yago; Suárez, Cristina; Blázquez, Isabel; 
Matallana, Virginia; Calvo, Marta; de la Revilla, Juan; Vera, María I; Abreu, Luis. 
- Impacto de la incorporación de la enfermera a una unidad de enfermedad 
inflamatoria intestinal. - [Impact of the incorporation of a nurse in an inflammatory 
bowel disease unit]. - Gastroenterol Hepatol;39(5): 318-23, 2016 May.  

11 Bellusse, Gislaine Cristhina; Ribeiro, Julio Cesar; Campos, Fabrício Ribeiro de; 
Poveda, Vanessa de Brito; Galvão, Cristina Maria. - Fatores de risco de infecção 
da ferida operatória em neurocirurgia - Risk factors for surgical site infection in 
neurosurgery - Acta paul. Enferm;28(1): 66-73, Jan-Feb/2015. Tab 

12 Sobrinho, Sandra Hilda; Radünz, Vera; Rosa, Luciana Martins da. - 
Enfermagem em unidade de transplante de células-tronco hematopoiéticas: o 
perfil e o cuidar de si - Nursing in a hematopoietic stem cell transplant unit: profile 
and self-care - Enfermería en un unidad de trasplante células madre 
hematopoyéticas: perfil y cuidado de sí - Rev. Enferm. UERJ;22(3): 365-370, 
mai.-jun. 2014. Tab 

13 Avilés Reinoso, Lissette Alejandra; Soto Núñez, Claudia. - Modelos de 
enfermería en unidades de paciente crítico: un paso hacia el cuidado avanzado 
- Nursing models in critical care units: step toward advanced nursing care - 
Enferm. Glob;13(34): 323-329, abr. 2014. 

14 Araújo, Osmanda Ferreira de; Sousa, Carla Luciene Moraes de; Muniz, Marcela 
Vilarim; Oliveira, Aline Batista de; Freire Neto, Nelson Geraldo; Sousa, Érica 
Patrícia Dias de. - Diagnósticos de enfermagem e proposta deintervenções ao 
paciente com aneurisma cerebral - Nursing diagnoses and proposed 
interventions to patient with cerebralaneurysm - Comun. Ciênc. Saúde;25(1): 
25-34, jan.-mar. 2014. tab, graf 

15 Oliveira, Débora Moura da Paixão; Pereira, Carlos Umberto; Freitas, Záira 
Moura da Paixão. - Escalas para avaliação donível de consciência emtrauma 
cranioencefálico e suarelevância para a prática deenfermagem em 
neurocirurgia - Scales of level of awareness traumatic brain injury and their 
relevance to practice nursing in neurosurgery Deborah - Arq. Bras. 
Neurocir;33(1) mar. 2014. Ilus 

16 Oliveira, Elizandra silva; Oliveira, Regina Celia; Souto, Érica Larissa Marinho. - 
Infecção relacionada à derivação ventricular externa em hospital de 
neurocirurgia - Infección relacionada con derivación ventricular externa en 
hospital de neurocirugía - Infection related to the external ventricular shunt in a 
neurosurgery hospital - Rev. pesqui. cuid. Fundam. (Online);5(3): 181-185, jul.-
set. 2013. Tab 

17 Trepichio, Priscilla Branco; Guirardello, Edinêis de Brito; Duran, Erika Christiane 
Marocco; Brito, Ana Paula de. - Perfil dos pacientes e carga de trabalho de 
enfermagem na unidade de nefrologia - Patient profile and nursing workload at 
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the nephrology unit - Perfil de los pacientes y carga de trabajo de enfermería en 
la unidad de nefrología - Rev. gaúch. Enferm;34(2): 133-139, jun. 2013. Tab 

18 Santos, Cássia Teixeira dos; Oliveira, Magáli Costa; Pereira, Ana Gabriela da 
Silva; Suzuki, Lyliam Midori; Lucena, Amália de Fátima. - Indicador de qualidade 
assistencial úlcera por pressão: análise de prontuário e de notificação de 
incidente - Indicador de calidad úlcera por presión: análisis de los registros 
médicos y notificación de incidentes - Pressure ulcer care quality indicator: 
analysis of medical records and incident report - Rev. gaúch. Enferm;34(1): 111-
118, mar. 2013. Tab 

19 Hora, Edilene Curvelo; Sousa, Regina Márcia Cardoso de. - Necessidades das 
famílias após o Trauma Cranioencefálico: dados da realidade brasileira - 
Enferm. Foco (Brasília);3(2): 88-92, maio 2012. 

20 Abad-Corpa, Eva; Cabrero-García, Julio; Delgado-Hito, Pilar; Carrillo-Alcaraz, 
Andrés; Meseguer-Liza, Cristobal; Martínez-Corbalán, José Tomás. - 
Effectiveness of participatory-action-research to put in practice evidence at a 
nursing onco-hematology unit. - Rev Lat Am Enfermagem;20(1): 59-67, 2012.  

21 Brito, Ana Paula de; Guirardello, Edinêis de Brito. - Nível de complexidade 
assistencial dos pacientes em uma unidade de internação - Level of complexity 
of patients in a hospitalization unit - Nivel de complejidad asistencial de los 
pacientes en una unidad de internación - Rev. bras. Enferm;65(1): 92-96, jan.-
fev. 2012. Tab 

22 Silva, Patrícia Tatiana Alves da. - Avaliação do desempenho da equipe de 
enfermagem: uma proposta desafiadora frente às diversidades da assistência - 
Assessment performance team nursing: a proposal to face chellenging 
diversities assistance - Recife; s.n; 2012. 26 p.  

23 Paiva, Raquel Silva de. - Ressignificando a alta hospitalar e percebendo-se 
como o cuidador familiar: um estudo de enfermagem - Giving new meaning to 
the hospital discharge and seeing as the family caregiver: a study of nursing - 
Rio de Janeiro; s.n; dez. 2011. 179 p. tab, graf. 

24 López-Alonso, S R; García-Juárez, M R; Orozco-Cozar, M J; Márquez-Borrego, 
M J; Martín-Contreras, T. - Validez y fiabilidad del índice de personalización de 
cuidados en una unidad médica hospitalaria. - [Validity and reliability of the 
personalised nursing care index in a hospital medical unit]. - Rev Calid 
Asist;26(1): 54-61, 2011.  

25 Silva, Emily Souza; Souza, Sônia Regina; Ferreira, Sonia Maria Silva. - 
Sistematização da assistência de enfermagem aos clientes com traumatismo 
raquimedular em uma unidade de neurocirurgia - Sistematización de los 
cuidados de enfermería a los clientes con lesión de la médula espinal en una 
unidad de neurocirugía - Systematizing nursing care to clients with spinal cord 
injury in a neurosurgical unit - Rev. pesqui. cuid. Fundam. (Online);3(1): 1542-
1552, jan.-mar. 2011. Tab 

26 Souza, Angeli Soares de. - Significando e ressignificando os diagnósticos de 
enfermagem em neurocirurgia oncológica: a busca do equilíbrio entre o dito e o 
não dito na práxis cotidiana - Redefines the meanings and nursing diagnosis in 
neurosurgical oncology: the search for balance between the said and unsaid in 
daily practice - Rio de Janeiro; s.n; dez. 2010. 266f p. ilus, tab, graf. 

27 Linhares, Alcione Alves. - O raciocínio clínico do enfermeiro na avaliação de 
feridas em clientes com afecções oncológicas – The nurses clinical reasoning 
of the in the evaluation of wounds in clients with oncologic disease - Rio de 
Janeiro; s.n; 2010. 113 p. tab 

Fonte: CANOFRE, 2020. 
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Quadro 2 – Resultado do estudo com base nos artigos e dissertações disponíveis no BIREME              

MEDLINE. 

Número do artigo 

de estudo para 

análise de dados 

Referencial do artigo para inclusão do estudo - MEDLINE 

1 
Manzo, Bruna Figueiredo; Macedo, Karoline de Oliveira; Barbosa, Leticia Maria; 
Simão, Delma Aurélia da Silva; Souza, Raissa Silva; Correa, Allana dos Reis; 
Costa, Anna Caroline Leite. - Repercussão De Intervenção Educativa No 
Conhecimento Da Equipe De Enfermagem Sobre Os Cuidados No Uso Da 
Derivação Ventricular Externa Em Pediatria - Repercussion Of An Educational 
Intervention On The Knowledge Of The Nursing Team Regarding The Use Of 
External Ventricular Drains In Pediatrics – REME, Rev Min Enferm. 23: e-1189, 
Belo Horizonte, MG – Brasil, 2019. 

2 
Xia, Dayong; Jiang, Xiaochun; Li, Zhenbao; Jin, Yuelong; Dai, Yi. - Drenagem 
Ventricular Externa Combinada com Drenagem Lombar Contínua no 
Tratamento de Hemorragia Ventricular - External Ventricular Drainage 
Combined With Continuous Lumbar Drainage in the Treatment of Ventricular 
Hemorrhage, - Ther Clin Risk Manag, 15:677-682; 2019. 

3 
Costa, Fernanda de Azevedo Martins. - Cuidados com derivação ventricular 
externa: quanto conhecemos? - Care of external ventricular bypass as far as we 
know - Universidade do Estado do Amazonas, 2018. 

4 
Sakamoto, Victória Tiyoko Moraes; Caregnato, Rita Catalina Aquino; Blatt, 
Carine Raquel. - Derivação ventricular externa: desenvolvimento de protocolo 
assistencial de enfermagem direcionado ao paciente adulto - External 
ventricular shunt: development of a nursing care protocol aimed at adult patients. 
- Repositório Institucional da Universidade Federal de Ciências da Saúde de 
Porto Alegre, 2018. 

5 
Baum, Griffin R.; Hooten, Kristopher G.; Lockney, Dennis T.; Kyle M Fargen, 
Kyle F.; Turan, Nefize; Pradilla, Gustavo; Murad, Gregory J. A.; Harbaugh, 
Robert E.; Glantz, Michael; EVD Best Practice Team. - Variações na prática do 
dreno ventricular externo: resultados de uma pesquisa nacional - External 
Ventricular Drain Practice Variations: Results From a Nationwide Survey - J 
Neurosurg, 127(5):1190-1197, novembro, 2017. 

6 
Federico Cagnazzo 1, Carlo Gambacciani 2, Riccardo Morganti 3, Paolo Perrini 
- Ressurgimento de Aneurisma Após Colocação de Drenagem Ventricular 
Externa: Uma Revisão Sistemática e Meta-Análise - Aneurysm Rebleeding After 
Placement of External Ventricular Drainage: A Systematic Review and Meta-
Analysis. - Acta Neurochir (Wien) Viena; 159(4):695-704; 2017. 

7 
Santos, Débora M. N. E.; Moraes, Katia B.; Schnath, Fernanda. - Assistência de 
enfermagem em pacientes de pós-operatório de neurocirurgia em sala de 
recuperação pósanestésica: cuidados de enfermagem com DVE - Nursing care 
for neurosurgery postoperative patients in a post-anesthetic recovery room: 
nursing care with EVD. - Clin Biomed Res., Porto Alegre, 2017. 

8 
Cinibulak, Zafer; Aschoff, Alfred; Apedjinou, Anani; Kaminsky, Jan; Trost, A. 
Hans; Krauss, K. Joachim. - Prática atual da drenagem ventricular externa: uma 
pesquisa entre os departamentos de neurocirurgia da Alemanha - Current 
Practice of External Ventricular Drainage: A Survey Among Neurosurgical 
Departments in Germany - Acta Neurochir (Wien) Viena;158(5):847-53, Maio, 
2016. 

9 
Cruz, Ana Sofia; Menezes, Sónia Menezes; Silva, Maria. - Edema pulmonar 
neurogênico devido à disfunção da derivação ventrículo-atrial: relato de caso - 
Neurogenic pulmonary edema due to ventriculo-atrial shunt dysfunction: case 
report - Rev. Bras. Anestesiol. vol.66 no.2 Campinas, 2016. 

10 
Santos, Samir Cezimbra. - Fatores de risco para infecção relacionada à 
drenagem ventricular externa nas hemorragias cerebrais espontâneas em 
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adultos - Risk factors for drainage-related infection ventricular function in 
cerebral hemorrhages spontaneous in adults – Porto Alegre, 2016. 

11 
Smith, Millie Hepburn; Dynkevich, Irina; Spektor, Marina; Lord, Aaron; Czeisler, 
Barry; Lewis, Ariane. - Estabelecimento de uma Diretriz de Melhores Práticas 
para Dreno Ventricular Externo: A Busca de um Padrão Universal Abrangente 
para Tratamento de Drenos Ventriculares Externos - Establishment of an 
External Ventricular Drain Best Practice Guideline: The Quest for a 
Comprehensive, Universal Standard for External Ventricular Drain Care - 
Journal of Neuroscience Nursing. 48(1):54–65, Fevereiro, 2016. 

12 
Cestari, Virna Ribeiro Feitosa; Carvalho, Zuíla Maria de Figueiredo; Barbosa, 
Islene Victor; Melo, Elizabeth Mesquita; Studart, Rita Mônica Borges. - 
Assistência De Enfermagem À Criança Com Hidrocefalia: Revisão Integrativa 
Da Literatura - Nursing Care To The Child With Hydrocephalus: An Integrative 
Literature Review. - Rev enfermagem UFPE online, Recife, 5(esp):4112-8,2013. 

13 
Moreira de Alcântara, Maria Cláudia; Araújo da Silva, Francisca Alexandra; de 
Castro, Maria Euridéa; Magalhães Moreira, Thereza Maria - Caracteristicas 
Clínicas De Crianças Em Uso De Derivações Ventriculares Para Tratamento Da 
Hidrocefalia - Clinical Characteristics Ofchildren Using Ventricular Derivations 
For Hidrocephalus Treatment - Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste, 
vol. 12, núm. 4, outubro-dezembro, 2011, p. 776-782 Universidade Federal do 
Ceará, Fortaleza, Brasil, 2011. 

14 
Maset, Ângelo L.; Camilo, José R; Duarte, Kleber P.; Vieira, Edson D. R. - 
Considerações hidrodinâmicas sobre a derivação liquórica Parte III: Distúrbios 
hidrodinâmicos em sistemas de drenagem externa. Proposta de solução - 
Hydrodynamic considerations on CSF derivation Part III: Hydrodynamic 
disturbances in systems external drainage. Solution proposal - Instituto de 
Neurocirurgia e Neurociências do Oeste Paulista (INNEURO). Trabalho 
realizado no Laboratório de Hidrodinâmica de Ventura Biomédica, São José do 
Rio Preto, SP, Brasil, 2010. 

Fonte: CANOFRE, 2020 

3.1 ANÁLISE DE DADOS  

A análise de dados foi realizada através da leitura do resumo dos artigos 

disponíveis, que estão em conformidade com os objetivos do estudo categorizado 

para os cuidados de enfermagem, neurocirurgia e cuidados críticos, após a leitura 

prévia obtivemos uma amostra de 6 artigos e 2 dissertações. 

Conforme cada categoria utilizou-se o programa NVivo para síntese dos 

conteúdos das recomendações e cuidados com a DVE.  

O software NVivo consiste num sistema de indexação e de categorização de 

dados não-estruturados, o que possibilita a descoberta e a exploração dos sentidos 

das informações alfanuméricas. Dessa forma, auxilia o pesquisador em todo o 

processo da pesquisa, inclusive no momento da definição e da organização das 

categorias e das subcategorias analíticas, na organização dos dados coletados em 

múltiplas fontes e, principalmente, no processo de análise, potencializando e 

intensificando alcance e profundidade, o que permite maior exploração da 

complexidade dos dados (MOZZATO et al., 2016). 
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A utilização de softwares em pesquisas quantitativas não é novidade, talvez por 

isso seja mais bem aceita no meio acadêmico. Afinal, sua origem está nas chamadas 

“ciências naturais”, nas quais o “rigor científico” está associado à capacidade de 

mensurar e aferir com precisão (processo de quantificação) os resultados da pesquisa 

(SANTOS, 2001), e que ganhou maior relevância com a evolução da tecnologia para 

processamento de grandes volumes de dados (HAIR JR. et al., 1995 apud MOZZATO 

et al. 2016). 

Quadro 3 – Resultado do estudo com base nos artigos e dissertações disponíveis no BIREME e 

MEDILINE para revisão deste estudo 

Título / autores Metodologia da pesquisa Ano Resultados na 

categorização  

1 Derivação 
ventricular externa: 
desenvolvimento de 
protocolo assistencial 
de enfermagem 
direcionado ao 
paciente adulto. 
Artigo da medline, 
Sakamoto, (2018). 

Composta por três etapas: 
A) scoping review, realizada de forma 
pareada e independente, a partir de 
descritores controlados e não controlados em 
diferentes recursos informacionais e literatura 
cinza; 
B) avaliação da qualidade das evidências 
para o protocolo pelo método grade; 
C) criação do protocolo assistencial. 

2018 Neurocirurgia 
 
Cuidados de 
enfermagem 
 
Cuidados críticos 

2 Sistematização da 
assistência de 
enfermagem aos 
clientes com 
traumatismo 
raquimedular em uma 
unidade de 
neurocirurgia. Artigo 
da bireme, Silva et al., 
(2011). 

 
Trata-se de uma pesquisa exploratória com 
abordagem qualitativa utilizando um 
instrumento de coleta de dados 
Semi-estruturado destinado 
aos clientes com traumatismo raquimedular 
internados em uma unidade 
de neurocirurgia de um hospital municipal do 
rio de janeiro 

2011 Neurocirurgia 
 
Cuidados de 
enfermagem 
 
Cuidados críticos 

3 Infecção 
relacionada à 
derivação ventricular 
externa em hospital 
de neurocirurgia. 
Artigo da bireme, 
Oliveira et al., (2013). 

Trata-se de estudo retrospectivo com análise 
quantitativa dos dados desenvolvido no 
serviço de arquivo médico de um hospital 
público que é referência em neurocirurgia em 
pernambuco. A amostra foi constituída por 
140 pacientes submetidos a inserção de 
derivação ventricular externa. 

2013 Neurocirurgia 
 
Cuidados de 
enfermagem 
 
Cuidados críticos 

4 Assistência de 
enfermagem à 
criança com 
hidrocefalia: revisão 
integrativa da 
literatura artigo da 
medline, Cestari et al., 
(2013). 

Revisão integrativa da literatura 2013 Cuidados de 
enfermagem 
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5 Caracteristicas 
clínicas de crianças 
em uso de derivações 
ventriculares para 
tratamento da 
hidrocefalia. Artigo da 
medline, Alcântara et 
al, (2011). 
 

Estudo descritivo com análise quantitativa 
dos achados de investigação que teve como 
objetivo identificar características como: 
idade, sexo, motivo da internação, evolução 
clínica e intervenção terapêutica e cirúrgica 
de crianças com doenças congénitas do 
sistema neurológico, detendo-se 
principalmente naquelas com hidrocefalia 
e/ou mielomeningocele em uso de derivações 
ventriculares. 

2011 Neurocirurgia 
 
Cuidados de 
enfermagem 

6 Cuidados com 
derivação ventricular 
externa: quanto 
conhecemos? Artigo 
da medline, Costa, 
(2018). 
 

Estudo transversal e exploratório realizado 
com enfermeiros numa unidade de referência 
em neurocirurgia no estado do amazonas. 

2018 Neurocirurgia 
 
Cuidados de 
enfermagem 

7 Repercussão de 
intervenção educativa 
no conhecimento da 
equipe de 
enfermagem sobre os 
cuidados no uso da 
derivação ventricular 
externa em pediatria. 
Artigo da medline, 
Manzo et al., (2019). 

Estudo quase experimental, com grupo único 
não equivalente, do tipo antes e depois. O 
estudo foi realizado em um hospital municipal 
de grande-porte de belo horizonte, minas 
gerais, no período de março a julho de 2016. 

2019 Cuidados de 
enfermagem 

8 Considerações 
hidrodinâmicas sobre 
a derivação liquórica 
parte iii: distúrbios 
hidrodinâmicos em 
sistemas de 
drenagem externa. 
Proposta de solução. 
Artigo da medline. 
Maset et al., (2010). 

Experimento laboratorial conduzido em 
bancada automatizada de estudo 
hidrodinâmico, onde foram testados vários 
protótipos de dispositivo anti-sifão 
especialmente projetados para esta 
finalidade. 

2010 Neurocirurgia 
 

Fonte: CANOFRE, 2020. 

 Quadro 4 – Resultado do estudo de revisão bibliográfica sistemática em formato de PRISMA e 

categorias no Nvivo. 

Categorias Descrição para revisão sistemática com base nos artigos e dissertações 

Categoria 1  

 

Precauções para enfermagem no manejo incorreto da DVE 

Categoria 2 Intervenções de enfermagem no cuidado com a DVE 

Categoria 3 Complicações da DVE  
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Categoria 4 Recomendações gerais para DVE em pós-operatório em UTI 

Categoria 5 Cuidados de enfermagem com DVE 

Categoria 6 Papel do enfermeiro no pós-operatório de neurocirurgia 

Categoria 7 Indicação para DVE 

Categoria 8 Metodologias dos estudos revisados 

Categoria 9 Definição da DVE e manutenção para a drenagem liquorica 

Fonte: CANOFRE, 2020. 

3.1.1 Análise e Categorização 

A ferramenta de escolha para a categorização da revisão, foi o software NVivo. 

Imagem 1 – Inserção para categorização dos artigos no NVivo 

 

Fonte: CANOFRE, 2020 – categorias dos artigos no programa NVivo 
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Imagem 2 – Códigos de categorias e subcategorias 

 

Fonte: CANOFRE, 2020 – Códigos das categorias no programa NVivo 

Imagem 3 - Códigos de subcategorias 

 

Fonte: CANOFRE, 2020 – Códigos subcategorias no programa NVivo 

CATEGORIA 1 - Precauções para enfermagem no manejo incorreto da DVE 

Complicações relacionadas ao processo de cuidado de enfermagem: Óbito; 

Infecção; Hipertensão intracraniana; Hemorragia; Aumento no tempo da internação 

(SAKAMOTO, 2018). 
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A bolsa coletora do sistema de drenagem é posicionada a uma certa altura 

acima do forame de Monro, e esta altura representa o gradiente hidrostático (H+) a 

ser vencido pela pressão intraventricular, para que ocorra a drenagem liquórica). A 

comunicação dos ventrículos cerebrais até ao recipiente final – a bolsa coletora – é 

livre; a válvula antirrefluxo interposta na tubagem não permite que haja um fluxo 

retrógrado de líquor aos ventrículos cerebrais e impõe uma resistência desprezível ao 

fluxo anterógrado. Assim, o fluxo liquórico é totalmente dependente da pressão 

intraventricular e do gradiente hidrostático positivo, exercido pela altura da bolsa 

coletora em relação ao forame de Monro. Se a bolsa coletora for mantida abaixo do 

forame de Monro, mesmo que somente por alguns segundos, ocorrerá súbita 

diminuição do gradiente hidrostático (de positivo para negativo).O grande diferencial 

de pressão devido ao gradiente hidrostático da altura vertical do sistema de tubagem 

da drenagem externa causa uma drenagem anormal de líquido cefalorraquidiano 

(LCR), e todo o conteúdo de líquor dos ventrículos cerebrais, inevitavelmente, drenará 

rapidamente para a bolsa coletora (MASET et al., 2010). 

A hiperdrenagem devido a acidentes e manipulação inadequada de sistemas 

de drenagem externa é um fato e submete o paciente a consequências graves, muitas 

vezes com risco de vida (MASET et al., 2010). 

A adoção de bundle ou pacote de ações para a redução de infecções 

relacionadas à DVE poderia contribuir para a melhoria da assistência a essas 

crianças. Estudo realizado na Flórida obteve que a taxa de infecção relacionada ao 

uso de DVE reduziu de 9,2% para zero com o uso do bundle específico de boas 

práticas na assistência a pacientes em uso de DVE. (MANZO et al., 2019). 

 

CATEGORIA 2 - Intervenções de enfermagem no cuidado com a DVE 

Foram observados os seguintes problemas de enfermagem: letargia, baixo 

autoestima, hipertermia, infecção cirúrgica, dor, constipação, disfunção esfincteriana, 

úlceras por pressão em proeminências ósseas, auxílio para mobilização, preocupação 

financeira, auxílio espiritual, auxílio em higiene corporal e alimentação (SILVA et al., 

2011). 

Os clientes que enfrentam essa condição patológica podem apresentar uma 

série de alterações fisiológicas que podem debilitar ainda mais seu quadro clínico e 

comprometer seu estado psicológico, no que se refere à aceitação patológica e 

autoestima, tais como: disfunções respiratórias, vesical, intestinal, sexual, disreflexia 
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autonômica, úlcera por pressão e trombose venosa profunda (SILVA et al., 2011). 

No contexto da hospitalização e do manejo com pacientes críticos, a 

enfermagem deve estar capacitada, técnica e cientificamente para cuidar do paciente, 

atuando como parte da equipe multiprofissional, mas desse evolvendo cientificamente 

suas atividades específicas. A enfermagem, em especial na atuação com pacientes 

neurológicos, exige da enfermeira conhecimentos de neuroanatomia, neurofisiologia, 

clínica neurológica, exames de neurodiagnósticos e de enfermagem, com cuidados 

intensivos e em unidade de internação (CESTARI et al., 2013). 

Apresentaram entre 50% a 75% de acertos as afirmativas sobre nivelamento 

do sistema, posicionamento do paciente, mensuração da PIC, manipulação do 

paciente para evitar tracionamento do cateter, como proceder na mudança de 

decúbito, avaliação neurológica, lavagem do sistema, lavagem do sistema, indução 

da hiperventilação para diminuição da PIC e pontuaram acima de 75% de acertos nas 

afirmativas acerca do manuseio da cabeceira do leito e avaliação neurológica 

(COSTA, 2018). 

 

CATEGORIA 3 - Complicações da DVE 

As infecções do sistema nervoso central determinam um aumentam de 10% a 

20% na mortalidade de pacientes neurocirúrgicos; aumentando o índice de morbidez 

com consequente aumento do tempo de internação e custos hospitalares. Diante dos 

altos índices de infecção nos procedimentos cirúrgicos de drenagem liquórica em 

nossa prática assistencial e do conhecimento da problemática atual em qualquer 

centro de neurocirurgia, este estudo teve por objetivo: identificar os fatores 

corresponsáveis para infecção relacionada à derivação ventricular externa (OLIVEIRA 

et al., 2013). 

Apresenta a ocorrência de infecção da DVE segundo a faixa etária, onde se 

verifica 52% de infecção entre 20 e 39 anos, 51,7% até 19 anos, 43,2% entre 40 e 59 

anos e 18,6% de com 60 anos ou mais. Evidencia-se como fator de risco para 

desenvolver infecção (p = 0,009) (OLIVEIRA et al., 2013). 

Atualmente 39,7% da ocorrência de infecção foi relacionada ao sexo masculino 

e 38,9% ao sexo feminino; não foi encontrada diferença estatística (p = 0,92) 

(OLIVEIRA et al., 2013). 

A colocação de múltiplas DVE correspondeu a 100% de infecção e as DVE 

únicas corresponderam a 21,5%. Quanto ao tempo de uso da DVE, a infecção se 
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mostrou presente acima de 30 dias em 96,2%; de 16 a 30 dias em 66,7% e até 15 

dias em 14,9%. Os dados apresentados acima indicam relevância estatística em p < 

0,01. Vê-se que o óbito desses pacientes com DVE e infecção correspondeu a 32,3% 

da amostra, representando p < 0,02. (OLIVEIRA et al., 2013). 

A hipertensão subaracnóidea representou 38,1% das infecções; o acidente 

vascular cerebral hemorrágico representou 19,4%; 183 ISSN 2175-5361 Oliveira ECS, 

Oliveira RC, Souto ELM. A hidrocefalia correspondeu a 40%, e o tumor cerebral 

correspondeu a 47,7% (OLIVEIRA et al., 2013). 

Embora a diferença entre a colocação da DVE de urgência ou eletiva não tenha 

relevância estatística para infecção, estudos revelam que os baixos índices de 

infecção estão relacionados à técnica de inserção do cateter. Primeiramente, há o uso 

de antibiótico venoso antes do procedimento. A técnica padrão de preparo da pele 

envolve escovação e aplicação de solução com PVPI de secagem espontânea para 

obter maior efeito antimicrobiano; tunelização do cateter de DVE; e uso de sistema de 

drenagem fechado e de monitorização que podem diminuir o risco de contaminação. 

Por fim, há troca diária do curativo e cuidados locais com a pele podem diminuir a flora 

bacteriana no local de inserção do cateter. O tempo de internação e o aparecimento 

de infecção comportaram-se como fator importante. Observa-se que a manipulação 

periódica do sistema por profissionais que compõem a equipe de saúde sem 

capacitação e treinamento inadequados poderiam ser uma das prováveis justificativas 

para o aumento da taxa de infecções relacionada ao tempo de internação. O tempo 

de permanência e inserção múltipla da DVEs predispõe ao desenvolvimento de 

infecções relacionadas à derivação, o que pode ocorrer devido ao aumento de sua 

manipulação, predisposição para colonização do cateter e do sistema de drenagem. 

Quanto maior o tempo de permanência, maior o risco de meningite e/ou ventriculite. 

Existem teorias que indicam a troca periódica e programada da derivação, 

independente da presença de infecção. Porém, em 2002, essa prática foi criticada, 

demonstrando que a revisão eletiva de DVE não produz nenhum tipo de benefício ao 

paciente e que tal procedimento, embora não estatisticamente significativo, resultou 

em um índice maior de infecção. Estudo mais recente nesse âmbito comprova que a 

troca eletiva do cateter aumenta significativamente o índice de infecções nos 

pacientes, sendo um procedimento e rotina não indicados (OLIVEIRA et al., 2013). 

De acordo com conclusões de Oliveira et al., (2013), o tempo de internação; o 

número de colocações; e permanência da DVE estatisticamente representaram 
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fatores de risco para infecção em pacientes com DVE. As limitações deste estudo 

foram associadas às falhas de anotações e informações nos prontuários, que podem 

mascarar os resultados reais da instituição, mas, também, a escassez de literatura 

sobre o tema. Certamente, este estudo contribui para o conhecimento e análise dos 

fatores para infecções relacionadas a DVE, além da reflexão na qualidade da 

assistência prestada pela equipe de enfermagem na intervenção e prevenção dessa 

casuística. Sugere-se a elaboração de um protocolo de cuidados de enfermagem ao 

paciente portador de DVE, visando à padronização das ações a serem realizadas com 

a derivação, garantindo, assim, uma assistência com maior segurança ao paciente no 

ambiente hospitalar. 

Entretanto, as derivações ventriculares são cirurgias que apresentam muitas 

complicações, estas podem ser mecânicas, funcionais, infecciosas e ainda gerar 

óbitos. Podem provocar lesões neurológicas, sofrimento e distúrbios psicológicos nos 

pacientes e familiares, além do aumento dos custos hospitalares (ALCÂNTARA et al., 

2011). 

As principais complicações encontradas foram: bloqueio por desconexão, 

obstrução por detritos, mal posicionamento e migração do cateter; hemorragia por 

descompressão, infecção (ALCÂNTARA et al., 2011). 

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 intracraniana verificada, 

podemos dizer que a história das drenagens se confunde com a história de suas 

complicações (ALCÂNTARA et al., 2011). 

Todos os pacientes com complicações infecciosas foram detectados durante a 

internação hospitalar: Infecção foi a complicação mais comum. O índice de infecção 

foi proporcional ao tempo de permanência hospitalar (ALCÂNTARA et al., 2011). 

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 porquê 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 frequência em países de terceiro mundo (MASET et al., 2010). 

Também é fato que essas situações, muitas vezes, não estão aos olhos do 
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neurocirurgião ou do intensivista, que se dá conta (ou infere) do ocorrido quando há 

piora neurológica do paciente ou observa um volume exacerbado de líquor no 

compartimento da bolsa de drenagem, e solicita um exame de imagem, observando, 

então, o colabamento ventricular ou mesmo a presença de hematoma subdural agudo. 

Essa ocorrência não é incomum e, muitas vezes, podemos observar a adaptação de 

válvulas para hidrocefalia no sistema de drenagem externa, no intuito de acrescentar 

um elemento resistivo preventivo à drenagem externa (MASET et al., 2005). 

A ventriculostomia é um procedimento para a inserção do cateter, com isso 

temos porta aberta para possíveis infecções que é considerada uma complicação 

comum em virtude da técnica de natureza invasiva. Há necessidade de um 

conhecimento substancial pelos enfermeiros atuantes na UTI pois diversos são os 

fatores de risco para complicações como hemorragia intraventricular, hemorragia 

subaracnóidea ou tempo prolongado de cateterização, fatores estes complexos que 

exigem um olhar clínico rigoroso (COSTA, 2018). 

Complicação na inserção do cateter, meningite, ventriculite, sangramento 

intraventricular, hipo ou hiperdrenagem, além de incidentes como desconexão e 

contaminação do sistema, dobras com ausência de drenagem e quebra do sistema. 

Contudo, as complicações infecciosas associadas à DVE têm prevalecido nos 

diferentes cenários de saúde. Acredita-se que a quebra das barreiras de proteção 

durante o processo de inserção da válvula de drenagem da DVE torne a criança que 

faz uso desse dispositivo mais suscetível a infecções relacionadas à assistência à 

saúde (IRAS), passível de serem prevenidas (MANZO et al., 2019). 

A utilização da DVE pode acarretar complicações mecânicas, funcionais e 

infecciosas, como obstrução do sistema, infecção (MANZO et al., 2019). 

 
CATEGORIA 4 - Recomendações gerais para DVE em pós-operatório em UTI 

Desenvolver um protocolo assistencial de enfermagem direcionado ao paciente 

adulto submetido à colocação de derivação ventricular externa para aprimorar as 

práticas do cuidado, fundamentado nas evidências científicas disponíveis 

(SAKAMOTO, 2018). 

Pesquisa de desenvolvimento tecnológico em saúde realizada em três etapas, 

a saber: a) scoping review; b) avaliação da qualidade das evidências para a 

elaboração do protocolo; e c) desenvolvimento do protocolo assistencial de acordo 

com as orientações de Pimenta et al e em conformidade com o instrumento AGREE 
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II. (SAKAMOTO, 2018). 

O protocolo assistencial produzido nesta pesquisa poderá trazer muitos 

benefícios às unidades assistenciais que o utilizarem, pois, a equipe estará assistindo 

ao paciente com tomadas de decisões baseadas em evidências científicas, 

qualificando o processo de cuidado, permitindo a prática baseada em evidências. Os 

riscos da sua participação são classificados como mínimos e, se houver qualquer 

necessidade, haverá suporte da equipe de pesquisa no que for necessário, na 

tentativa de solucionar da melhor maneira possível. São garantidos o ressarcimento e 

a cobertura das despesas, bem como indenização diante de eventuais danos 

decorrentes da pesquisa, se devidamente comprovado que foi decorrente da mesma 

(SAKAMOTO, 2018, p. 50). 

O uso da Derivação Ventricular Externa (DVE) e Derivação Ventricular 

Peritoneal (DVP) diminuem os efeitos tardios da hidrocefalia, porém podem provocar 

lesões neurológicas, além de sofrimento para o paciente e sua família (CESTARI et 

al., 2013). 

O uso de drenagens liquóricas valvuladas representou grande avance, com 

acentuada diminuição da mortalidade e morbidade (ALCANTARA et al., 2011). 

As condutas recomendadas no bundle específico para pacientes em uso de 

DVE incluem o uso da técnica estéril na inserção do dispositivo e a implementação de 

barreiras máximas de proteção (gorro, máscara, luvas estéreis, capote, campo 

cobrindo cabeça e corpo do paciente e preparo da pele com antisséptico por três 

minutos). Recomenda-se no bundle que as barreiras máximas de proteção sejam 

mantidas também no processo de drenagem da bolsa coletora e na troca de curativo 

oclusivo a cada 72 horas. A retirada precoce da DVE faz parte dessas 

recomendações, além do monitoramento diário e a implementação de intervenções 

educativas na equipe assistencial (MANZO et al., 2019). 

Grande parte das complicações citadas na literatura, como infecções no sítio 

de inserção do cateter, desconexão ou mau funcionamento do sistema de drenagem 

e contaminação do mesmo poderiam ser evitadas com a adoção das boas práticas na 

assistência (MANZO et al., 2019). 

 

CATEGORIA 5 - Cuidados de enfermagem com DVE 

Os cuidados de enfermagem, como: Posicionamento da cabeceira; 

Posicionamento do sistema de drenagem; Tempo de permanência do sistema de 
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DVE; Tempo de troca de curativo; Cuidados com a bolsa de drenagem; Mensuração 

da pressão intracraniana (SAKAMOTO, 2018). 

Observação revela a importância do conhecimento especializado na Fisiologia 

da cicatrização, de modo a promover recuperação rápida e segura a estes pacientes. 

A lesão o deve ser coberta com um curativo úmido, estéril e embebido em solução 

salina (ALCÂNTARA et al., 2011). 

Observamos que o tema curativo, adentra ao grupo de assertivas que tiveram 

menos de 50% de acertos. Pesquisas apontam que a execução do curativo está 

diretamente relacionada ao controle de infecção, por isso há a preocupação e o olhar 

meticuloso sobre o mesmo, dado que a responsabilidade na realização de curativos é 

dos enfermeiros. Em vista disso, faz-se necessário um protocolo de curativo 

padronizado com a realização do mesmo de forma asséptica, troca a cada 48 horas 

ou quando necessário e registro apropriado da troca do curativo (COSTA, 2018). 

 

CATEGORIA 6 - Papel do enfermeiro no pós-operatório de neurocirurgia 

Na inserção profissional do enfermeiro em campo hospitalar espera-se que as 

habilidades técnico-cognitivas adquiridas e discussões acadêmicas outrora 

construídas manifestem-se através do assistir e alcancem representatividade para 

que sejam capazes de produzir transformações relevantes na tecnologia do cuidar 

(SILVA et al., 2011). 

Sistematizar a assistência de enfermagem aplicar seus possibilita ao 

Enfermeiro conhecimentos técnico-científicos na prática assistencial e a organizar as 

ações de enfermagem através de uma metodologia assistencial de forma a intervir 

prioritariamente nos problemas de enfermagem operacionalizando assim, um cuidar 

holístico e uniforme aos pacientes (SILVA et al., 2011). 

No instante, em que o Enfermeiro contempla, investiga e aplica cada etapa do 

processo: levantamento de dados, diagnóstico de Enfermagem, prescrição de 

Enfermagem, implementação e evolução; um ciclo assistencial ganha vida, rompendo 

com o modelo biomédico difundido por gerações, que tem na patologia um objeto de 

obsessão e não o indivíduo com suas complexidades (SILVA et al., 2011). 

O exercício da enfermagem é fundamentado em princípios científicos que 

proporcionam eficaz identificação de problemas reais e potenciais de saúde, como 

também o desenvolvimento de ações que visam à manutenção da qualidade de vida 

do indivíduo. A Enfermagem deve estar capacitada, técnica e cientificamente, para 
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cuidar do paciente com hidrocefalia, o que exige conhecimentos de neuroanatomia, 

neurofisiologia, quadros neurológicos, exames de neurodiagnósticos e de 

enfermagem, em cuidados intensivos e em unidade de internação (CESTARI et al., 

2013). 

A Enfermagem busca desenvolver conhecimentos próprios, no sentido de 

sistematizar e organizar sua prática e seus cuidados, favorecendo assim a assistência 

holística. Não apenas nos neuroanestésico e neurocirúrgico, mas de forma global 

(CESTARI et al., 2013). 

O enfermeiro exerce papel ativo na prevenção e na resolutividade dos 

problemas levantados, sendo, portanto, necessário conhecimento da função 

neurológica, dos sinais e sintomas da doença e do tratamento, buscando a melhor 

qualidade de vida (CESTARI et al., 2013). 

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). 

Pensando que é atividade exclusiva do enfermeiro os cuidados com o paciente 

em uso de DVE, foi identificado melhor resposta pelos enfermeiros da UTI nas 

assertivas que discorrem sobre a lavagem do sistema, indução da hiperventilação 

para diminuição da PIC, registro no gráfico da PIC a realização de procedimentos 

como aspiração traqueal e monitoramento dos níveis glicêmicos. Tais assertivas 

tratam de informações mais complexas, portanto as expectativas foram atendidas 

positivamente, dado que são profissionais que lidam com maior frequência com estes 

casos (COSTA, 2018). 

 
CATEGORIA 7 - Indicação para DVE 

Pacientes adultos submetidos à derivação ventricular externa (SAKAMOTO, 

2018). 

A DVE é frequentemente necessária no tratamento de urgência nos pacientes 

com distúrbios da circulação liquórica, hemorragias subaracnóideas, 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 
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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, 2013). 

As derivações ventriculares externas (DVE) têm importante papel terapêutico. 

Consiste em um sistema de drenagem fechado usado com a finalidade de drenar 

liquor e auxiliar na aferição da pressão intracraniana (PIC) em crianças com 

hipertensão intracraniana (HIC). É um procedimento de urgência necessário em casos 

nos quais existem distúrbios da circulação liquórica, hemorragias subaracnóideas, 

intraventriculares ou intraparenquimatosas (MANZO et al., 2019). 

 

CATEGORIA 8 – Metodologia dos estudos categorizados 

Trata-se de um estudo exploratória, com abordagem qualitativa pois, responde 

a questões particulares, dando importância a uma realidade que não pode ser medida 

trabalhando com um universo de significados, motivos, valores, vivências, 

experiências e cotidianidade (SILVA et al., 2011). 

A pesquisa foi realizada no setor de neurocirurgia de um Hospital de 

Emergências Clínicas e Cirúrgicas, público, do Município do Rio de Janeiro, no 

período correspondente aos meses de setembro de 2009 a março de 2010, conforme 

a liberação e aprovação do Comitê de Ética Municipal (SILVA et al., 2011). 

Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo e exploratório com análise 

quantitativa dos dados. A pesquisa foi desenvolvida no Serviço de Arquivo Médico 

(Same) do Hospital da Restauração (HR), referência em neurocirurgia no estado de 

Pernambuco. A coleta de dados foi realizada após apreciação e aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da instituição selecionada (CAAE n. 0027.0.102.000-

09). Em virtude da utilização de dados secundários, não houve a necessidade da 

assinatura do termo de consentimento (OLIVEIRA et al., 2013). 

Trata-se de revisão integrativa da literatura, por ser uma técnica de pesquisa 

que reúne e sintetiza o conhecimento científico produzido, através da análise dos 

resultados já evidenciados nos estudos de autores especializados (CESTARI et al., 

2013). 

Estudo descritivo quantitativo que teve como objetivo identificar as 

características clínicas de crianças em uso de derivações ventriculares para 

tratamento da hidrocefalia (ALCÂNTARA et al., 2011). 



66 

 

Trata-se de um estudo transversal, realizado no Hospital e Pronto Socorro Dr. 

João Lúcio Pereira Machado, localizado em Manaus, Amazonas, Brasil. Foi 

desenvolvido de março de 2017 a junho de 2018. Foram abordados enfermeiros que 

tivessem mais que 30 dias de atuação na unidade e excluídos aqueles que estivessem 

em período de férias, licença maternidade/saúde (COSTA, 2018). 

Trata-se de estudo quase experimental, com grupo único não equivalente, do 

tipo antes e depois (MANZO et al., 2019). 

 
CATEGORIA 9 - Definição da DVE e manutenção para a drenagem liquorica 

Derivações ventriculares externos (DVE) são cateteres 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 (OLIVEIRA et al., 2013). 

A Hipertensão Intracraniana (HIC) é uma das principais consequências de 

patologias relacionada ao sistema nervoso central ou traumatismo craniano, podendo 

ocorrer por hemorragia, excesso de líquido cefalorraquidiano (LCR), ou inchaço 

cerebral. O sistema de autorregulação cerebral que se trata de ajustes específicos no 

diâmetro vascular cerebral de pequenas arteríolas penetrantes, é acionado pelo 

sistema parassimpático para a manutenção da pressão intracraniana (PIC) e pressão 

de perfusão cerebral (PPC) (COSTA, 2018). 

A válvula de drenagem da DVE é implantada em um dos ventrículos cerebrais, 

por meio de técnica cirúrgica, visando coletar o excesso de liquor e conduzi-lo, por 

meio de um tubo policloreto de vinila (PVC), até uma bolsa de drenagem externa 

(MANZO et al., 2019). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A DVE é frequentemente necessária no tratamento de urgência nos pacientes 

com distúrbios da circulação liquórica, hemorragias subaracnóideas, intraventricular 

ou intraparenquimatosa. Neste estudo de revisão bibliográfica em formato sistemático 

em PRISMA com inclusão de acordo com os descritores foram utilizados 6 artigos e 2 

dissertações correspondentes a temática geral. Como resultado elegeram um total de 

9 categorias de recomendações em relação a DVE conforme a tabela 4. 

Nos últimos anos com maior frequência tem se utilizado a DVE para a 

monitorização da PIC e concomitante drenagem de líquido cefalorraquidiano (LCR). 

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. 

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. 

Nesse sentido, a equipe de enfermagem tem papel primordial, nos processos 

de cuidado ao paciente em pós-operatório de DVE. 

Através deste foi possível realizar a análise dos fatores para infecções 

relacionadas a DVE, além da reflexão na qualidade da assistência prestada pela 

equipe de enfermagem na intervenção e prevenção de infecções nos cuidados de 

pacientes de DVE. Sendo assim, pode contribuir para a melhora da assistência de 

Enfermagem e possivelmente para diminuir o risco de complicações e eventos 

adversos relacionados ao uso de DVE 

Sugere-se a elaboração de um protocolo de cuidados de enfermagem ao 

paciente portador de DVE, visando à padronização das ações a serem realizadas com 

a derivação, garantindo, assim, uma assistência com maior segurança ao paciente no 

ambiente hospitalar. 
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ANEXO A- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO TRABALHO DE 
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