
“Derivação transhipotalâmica” com cateter 
 
 

No ir e vir do ano de 1951, em meio a um emaranhado de ações e de entendimentos 

políticos, em dezembro, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) ganhou sua 

autorização de funcionamento.  

Um grupo de personalidades médicas do Brasil e do exterior, lideradas pelo Prof. 

Zeferino Vaz implementou "numa terra de chão", uma Faculdade de Medicina com 

propósitos inovadores - ensino, pesquisa e prestação de serviços - linhas mestras que até 

hoje a norteiam, não tendo sido uma tarefa fácil. De seu funcionamento, no porão da Rua 

Visconde de Inhaúma sobrelevam as dificuldades, o idealismo e a certeza de poder 

desenvolver a investigação científica, antes patrimônio de alguns poucos Institutos entre 

os quais, Manguinhos, Butantã e Biológico. 

O Prof. Sylvio de Vergueiro Forjaz, originário da escola do Prof. Rolando Tenuto, 

da Faculdade de Medicina de São Paulo (FMUSP), fundou o serviço de Neurocirurgia 

em Ribeirão Preto, em 1955.  

O primeiro residente do serviço de Neurocirurgia da FMRP-USP foi Nelson 

Martelli, que logo foi incorporado à Instituição e ambos foram responsáveis pela 

formação de uma geração de neurocirurgiões.  

No início da década de 1960, com a dificuldade de importação das recém-

descobertas válvulas para o tratamento da hidrocefalia, Forjaz, Martelli e Nilton Latuf 

entraram definitivamente para a história da neurocirurgia, com uma contribuição técnica 

singular: o cateterismo do terceiro-ventrículo e a ventriculostomia com implantação de 

um cateter deixado no local (“derivação transhipotalâmica”), técnica publicada em 1968, 

no Journal of Neurosurgery (Figura 1). 

 
  A habilidade com a qual estes neurocirurgiões, às cegas, cateterizavam o terceiro-

ventrículo, através do forame de Monro, levou o Prof. Nelson Martelli, em 1970, a propor 

e defender a tese de Doutorado ”Contribuição para o estudo da pneumoventriculografia 

central em crianças“  

 O Prof. Martelli estudou 37 casos consecutivos de crianças com idade variando 

entre 4 meses e 10 anos, coletados a partir de 1961, quando a técnica começou a ser 

empregada no Hospital das Clínicas da FMRP. A casuística foi heterogênea com um 

predomínio dos tumores da fossa posterior (meduloblastoma e astrocitoma).  



 “Com uma cânula de Cushing puncionamos o ventrículo lateral; o seu 

reconhecimento é feito pelo tacto e pela presença de gôtas de líquor que escapa pela 

cânula, cujo mandril mantemos discretamente afastado. Avançamos delicadamente até 

tocar o assoalho do ventrículo, que é facilmente detectável pela resistência à 

penetração. Retiramos a cânula cêrca de um centímetro, e , em seguida, com ela 

discretamente inclinada para o plano sagital, tornamos a introduzi-la; se for necessário, 

repetiremos a manobra até sentirmos que ela penetra, sem resistência, em estruturas 

mais profundas; isto significa termos penetrado o IIIo ventrículo, através do buraco de 

Monro.”  

 “Preparamos, então, uma sonda de Nelaton de número 8 ou 10, e com a 

finalidade de torná-la mais firme, introduzimos um mandril metálico em sua luz, sem, 

contudo, ultrapassar a extremidade distal da sonda. A cânula de Cushing é, então, 

retirada delicadamente e, pelo trajeto deixado na substância cerebral, é introduzida a 

sonda de Nelaton”. 

 “Uma vez atingida a cavidade do IIIo ventrículo verificamos se há livre fluxo de 

líquor pela sonda; a parada de seu escoamento significa má colocação, necessitando, 

portanto, correção. A extremidade da sonda que está para fora do crânio é ocluída, 

tendo-se o cuidado de deixar também exteriorizada a parte superior do mandril 

metálico, suturamos, então, os planos superficiais”. 

(trechos extraídos da descrição original da técnica “transhipotalâmica” feita pelo 

Prof. Nelson Martelli, páginas 12 e 13, tese de doutoramento, 1970). Figura 3. 

 Após a realização da derivação e colocação da sonda, os pacientes eram 

encaminhados à sala de radiologia e submetidos ao exame de pneumoventriculografia, 

consistindo na injeção de ar nos ventrículos cerebrais. O Prof. Martelli retirava o mandril 

da sonda de Nelaton e injetava suavemente 6 a 8 ml de ar ambiente. 

 A técnica da pneumoventriculografia central descrita pôde ser utilizada para o 

tratamento da hidrocefalia em lesões na fossa posterior e no III ventrículo em crianças, 

além de ser bem tolerado sem manobras complicadas nos pacientes pediátricos. Outro 

benefício encontrado foi auxiliar no diagnóstico entre astrocitomas e meduloblastomas.   

 

 

 



 

 
Figura 1 – Artigo científico publicado no Journal of Neurosurgery em 1968 

 



 

 
Figura 2.  Derivação trans hipotalâmica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Tese de doutoramento do Prof. Nelson Martelli sobre a contribuição para o 

estudo da pneumoventriculografia central em crianças. 
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