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 As derivações ventriculares externas (DVE) têm importante papel 

terapêutico em neurocirurgia e fazem parte da rotina do neurocirurgião 

pediátrico.  Consiste em um sistema de drenagem fechado usado com a 

finalidade de drenar LCR principalmente em hidrocefalia e hemorragias 

ventriculares e algumas vezes em pós-operatórios de determinadas cirurgias. 

 O Neurocirurgião deve ter em mente que a utilização da DVE pode 

levar a complicações mecânicas, funcionais e infecciosas, como obstrução 

do sistema, infecção 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. A qualificação de toda equipe multidisplinar 

pode diminuir muito a incidência dessas complicações. 

 

 
√  PRÉ-OPERATÓRIO 

 

● Preferencialmente em ambiente no centro-cirúrgico (evitar UTI, 

emergência e enfermaria; 

● Tricotomia mínima e preparo do local de exteriorização 

● Preparo com solução degermante e após alcoólica; 

● Colocação completa de avental cirúrgico e campos. 

 



 

 

 

 

 

 

√  INTRA-OPERATÓRIO 

 

 Manter a equipe cirúrgica restrita (1 a 2 participantes) 

 Antibioticoprofilaxia 24 horas; 

 Manipulação mínima do cateter ventricular, abrir o sistema no 

campo cirúrgico no momento da utilização; 

 É recomendável o uso de cateteres impregnados de antibiótico;  

 Realizar a menor trepanação possível; 

 Exteriorização do cateter a 5 centímetros da ferida operatória  

(NUNCA na mesma incisão); 

 Hemostasia rigorosa da gálea e pele. 

 

 

√  PÓS-OPERATÓRIO 

 

● Manter a criança em isolamento de contato; 

● Placa de Identificação de “cuidados com infecção” deve ser afixada 

na entrada do quarto; 

● Presença de aventais, gorro e máscara na entrada do quarto ao 

examinar a criança ou quando for realizar qualquer procedimento 

para toda a equipe médica e de enfermagem (quando houver 

manipulação da criança, por exemplo, no banho);  

● Fornecer avental para o acompanhante da criança que deverá vestir 

sobre a própria roupa durante a permanência com a criança e toda a 



 

 

 

vez que se ausentar do quarto deverá retirar e, se desejar entrar no 

quarto novamente recolocá-lo; 

● Troca de curativo da DVE ou do cateter exteriorizado a cada 48h (pelo 

enfermeiro ou médico) sob técnica estéril; 

● Coleta de LCR (Líquido cefalorraquidiano) para bioquímica, 

celularidade e cultura, em condições estéreis deverá ser feita pelo 

médico a cada 48 h; 

● A altura da drenagem:  

a) exteriorização de cateter distal: A bolsa coletora deverá permanecer 

no nível do leito;  

b) DVE: Caso a DVE não seja graduada, manter uma régua (utilizada 

em Pressão Venosa central (PVC)) afixada ao lado do leito. A altura 

deverá ser medida entre a entrada do cateter na bolsa e o meato 

acústico externo (entre 10 e 20 cm H20), jamais abaixo de 10 cm ou 

acima de 20 cm H20 (salvo decisão expressa), Figura 1; 

● Em todo o transporte da criança para realização de exames 

radiológicos, centro cirúrgico, etc: MANTER A DERIVAÇÃO 

FECHADA COM IDENTIFICAÇÃO. CHECAR SE A DVE FOI 

ABERTA QUANDO A CRIANÇA RETORNOU PARA O LEITO!! 

● Não é recomendada a troca de rotineira de DVE, somente  na presença 

de complicações mecânicas ou infecciosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 1 – Derivação ventricular externa e seus componentes 
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