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Introdução/Problemática: Os estudos de caso são um dos métodos mais utilizados no ensino de enfermagem e 
sendo antecipadores dos Planos de Cuidados, constituíram as primeiras manifestações do Processo de 
Enfermagem. Objetivos: Tendo por base a importância desta metodologia e o desenvolvimento de ensino clínico em 
Unidade de Cuidados Intermédios/Intensivos Neurocríticos, foi decidido elaborar um estudo de caso sobre um 
doente com o diagnóstico de hemorragia subaracnoideia por aneurisma associada a hidrocefalia, submetido a 
drenagem ventricular externa, a fim de podermoas analisar o risco de infeção associado à drenagem ventricular 
externa. Metodologia: O estudo de caso utilizado como metodologia pode ser definido como uma exploração de um 
sistema delimitado ou de um caso, obtido por meio de uma detalhada colheita de dados, envolvendo múltiplas 
fontes de informação. É um estudo aprofundado de uma unidade, grupo ou indivíduo, na sua complexidade e no seu 
dinamismo próprio, fornecendo informações relevantes para a tomada de decisão. Como estratégia de ensino na 
disciplina de enfermagem constitui-se como um método bastante eficaz sendo um instrumento facilitador da 
aprendizagem. Resultados: De acordo com os estudos analisados considera-se que as intervenções dos 
enfermeiros no doente com drenagem ventricular externa são um fator significativo na redução da infeção, sendo 
referido com muito ênfase que é o tempo prolongado de permanência da drenagem ventricular externa que está 
associado a um grande aumento da taxa de infeção. Conclusões/Recomendações: Devido aos resultados obtidos 
espera-se que o doente permaneça o menor tempo possível com drenagem ventricular externa, conseguindo-se 
mais rapidamente um tratamento definitivo. Também percebendo o papel fundamental dos enfermeiros na prestação 
de cuidados ao doente com drenagem ventricular externa e verificando que a literatura em torno desta temática é 
bastante escassa, considera-se que é necessário o desenvolvimento de mais estudos, de modo a haver 
atualizações sistemáticas e regulares da literatura relativamente à importância do papel do enfermeiro neste tema e 
contribuir para a resolução de importantes lacunas na nossa compreensão relativamente aos cuidados a estes 
doentes. 
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