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Introducao: Em unidades de terapia intensiva (UTI) é comum a restrição dos pacientes no leito, principalmente se estiverem em uso de
derivação ventricular externa (DVE). Entretanto, a literatura atual afirma ser viável a mobilização precoce, inclusive nas unidades
pediátricas, com potenciais benefícios a curto e longo prazos.

Objetivos: Descrever a viabilidade e o nível de mobilização realizada em pacientes pediátricos com derivação ventricular externa, em
uma unidade intensiva pediátrica neurocirúrgica do Estado do Rio de Janeiro, durante o ano de 2017.

Método: Trata-se de um estudo retrospectivo, observacional, quanto à mobilização realizada em pacientes de uma UTI pediátrica, entre
os meses de janeiro a dezembro de 2017. Foram incluídos no estudo todos os pacientes, menores de 18 anos, que foram submetidos a
colocação de DVE durante a internação. Foram excluídos aqueles não liberados para mobilização pela equipe médica. Foram
contabilizadas todas as mobilizações realizadas enquanto os pacientes faziam uso do dispositivo de DVE, sendo divididos em três
grupos. O grupo 1 (G1) é referente a mobilização apenas no leito (cinesioterapia e sedestação na beira do leito), o grupo 2 (G2) à
mobilização fora do leito (ortostatismo, prancha ortostática ou sedestação na poltrona) e o grupo 3 (G3) refere-se a deambulação com o
dispositivo. A DVE foi fechada durante a mobilização e os sinais vitais (FC, PA, SpO2) foram aferidos, assim como relatadas quaisquer
tipos de intercorrências durante os atendimentos. (Número CAAE: 90357718.0.0000.8110)

Resultados: No ano de 2017, 22 crianças foram submetidas a colocação de DVE. Quatorze eram do sexo masculino e oito do sexo
feminino. Foram 397 atendimentos de fisioterapia neste grupo. Noventa e dois atendimentos foram excluídos por falta de liberação
médica para mobilizar devido à instabilidade hemodinâmica. Dos 305 restantes, foram 213 atendimentos no grupo 1, 39 atendimentos no
grupo 2 e 53 atendimentos no grupo 3. Não houve perda de cateter em nenhuma mobilização. Nenhuma intercorrência foi relatada.

Conclusão: Existem várias barreiras institucionais para o início da mobilização precoce em crianças criticamente doentes. A restrição de
mobilização em pacientes com DVE está relacionada muitas vezes com preocupação com a perda acidental do acesso e há a necessidade
de mostrar que é benéfico e viável mobilizar essa população."
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