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Editorial 2019 
Qualidade e Segurança na Anestesia: 
um Convite Institucional

Segundo o princípio hipocratiano  “primum non no-
cere” (primeiro não fazer o mal), todo ato médico hospi-
talar deveria ser naturalmente seguro,  pois a oferta de 
serviços hospitalares  eficazes e seguros à comunidade, 
mesmo sem aumento nos custos, não deveria afetar a 
eficiência proposta ao doente.1    Nos EUA, o gasto anual 
com acidente adverso (EA) evitável é aproximadamente  
U$ 29 bilhões, para um gasto em saúde em torno de U$ 
2,4 trilhões. No Brasil, 7,6% dos pacientes que saíram de 
hospitais sofreram com eventos adversos (EAs), sendo 
que, destes, cerca de 67% seriam evitáveis. Ademais,  a 
porcentagem brasileira de  acidentes  evitáveis é quase 
o dobro daquela habitualmente relatada nos países 
desenvolvidos. 2,3

 A área da qualidade e segurança anestesico-cirúrgica  
opta por escolher uma temática que vise informar, pro-
vocar, estimular a reflexão e despertar atitudes vigentes  
positivas na prática anestésica. SAERN e COOPANEST/
RN estão nesta  rota de priorização deste assunto de des-
tacada relevância mundial, partindo da premissa de que  
a abordagem  deste tema é indissociável do bem-estar 
daqueles que realizam o ato anestésico seguro, adeptos 
de uma política de redução nas taxas de morbimortali-
dade anestésico-cirúrgica local e mundial.   A WFSA tem 
buscado promover padrões globais em anestesiologia, 
incluindo a parceria com o Comitê Internacional da 
Cruz Vermelha (CICV) para manter modelos internacio-
nais de prática anestésica segura e orientar o bem-estar 
ocupacional dos anestesiologistas em todo o mundo 
(International Standards for a Safe Practice of Anesthesia). 
A sociedade europeia ESA  e a latina CLASA apoiam 
eventos e congressos  internacionais que priorizem 
discussões relacionadas à implementação de políticas 
de qualidade e segurança, estabelecendo  conectividade 
do ato anestésico eletivo ou de emergência ao bem-estar 
ocupacional do anestesiologista. Podemos afirmar que 
este tema alcançou posição solidificada nos eventos de 

anestesiologia em todo o mundo, quando a OMS  editou 
uma nova taxonomia,  considerando a evitabilidade dos 
EAs: incidente com dano é um evento adverso, no qual 
o incidente em si é um evento ou uma circunstância 
que poderia ter resultado, ou resultou, em um dano 
desnecessário ao paciente. A OMS elaborou ainda uma 
estratégia de intervenção com uma série de ações para a 
segurança cirúrgica, entre as quais se destaca a “Surgical 
Safety Checklist”, como a prevenção  perioperatória de 
erros no manejo de medicamentos anestésicos ou não 
e  também incrementando pesquisas com aplicação de 
métodos diversos. Aliás, já diziam os latinos: ‘Errare hu-
manum est, sed perseverare in errore diabolicum est” (errar 
é humano, mas perseverar no erro é diabólico). A ASA 
possui um programa permanente de gestão da qualida-
de e da segurança do paciente anestesiado através da 
divisão Quality and Regulatory Affairs (QRA) que fornece 
aos seus sócios protocolos de boa prática baseados nas 
evidências científicas mais atualizadas, além de promo-
ver os interesses dos anestesiologistas sobre o “affaire” 
qualidade e segurança em padrões profissionais. 4,5

A SBA, ASA, ESA, WFSA são signatárias da Decla-
ração de Helsinque-WMA (1989) que continua enfati-
zando a função de nossa especialidade na promoção da 
segurança anestésica através de cuidado perioperatório,  
motivando a edição do livro da SBA  “Qualidade e 
Segurança em Anestesiologia-2012” distribuído aos seus 
mais de 10.000 associados das 25 regionais neste pa-
ís-continente. Em 2013, o Ministério da Saúde (Brasil) 
apresentou um projeto similar: “Programa Nacional de 
Segurança  do Paciente” (PNSP).  Baseados no trabalho 
do prof  Kehlet (1997) sobre a necessidade do controle 
multimodal da fisiopatologia pós-operatória, Fearon e 
Ljungqvist  (2001) decidiram iniciar a  missão multipro-
fessional e multidisciplinar perioperatória da ERAS(®)
Society (Enhanced Recovery after Surgery Society for 
Perioperative Care), buscando desenvolver protocolos 



6 Revista Potiguar de Anestesiologia |Ano VI | Volume VI | Março de 2019 | Natal/RN

para melhorar recuperação e implementar pesquisa/
educação na prática anestesico-cirúrgica baseada em 
evidências  em todos os continentes.  Iniciou-se enten-
dimento entre ERAS, ERAS®Latam, a SBA e a SAESP 
(2018) com cirurgiões, anestesiologistas, enfermeiros  e  
gestores dos hospitais INCA, AC Camargo, ICESP e rede 
São Camilo para capacitar equipes multidisciplinares 
brasileiras de cuidados perioperatórios nos moldes da 
sociedade europeia ERAS. 4-6

Podemos afirmar que o tema “Qualidade & Segu-
rança do Paciente” tem alcançado posição solidificada 
nos eventos de anestesiologia em todo o mundo. A 
conectividade existente entre as várias organizações 
permite uma troca de experiência e disseminação do 
conhecimento científico e econômico de relevância in-
ternacional.  A SAERN, uma das 25 regionais associadas 
à SBA, a 2ª  maior sociedade mundial da especialidade, 
também pretende contribuir efetivamente para o aper-
feiçoamento das políticas e de ações que visem  melho-
rar a segurança perioperatoria e assegurar a qualidade 
do ato anestésico. 5,6

Natal, 22 de março de 2019 -  43º 
JONNA (5ª JONNA natalense)

Dr Nilton do Vale
Editor-Chefe da Revista Potiguar 

de Anestesiologia (RPA)
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Editorial 2019  

43ª JONNA, a 5ª na Cidade do Natal

Das Jornadas oficiais da Sociedade Brasileira de 
Anestesiologia (SBA), a Jornada Norte/Nordeste 
(JONNA) é a primeira a ser realizada no ano de 2019, 
envolvendo profissionais dos estados brasileiros das 
regiões Norte e Nordeste. A SAERN já contou com o 
apoio institucional da SBA em assumir e sediar 4 outras 
JONNAs: 1ª – V JONNA(1981); 2ª – IX JONNA(1985); 
3ª XXI JONNA(1997); 4ª XXXV JONNA(2011). Desta 
feita, esta 43ª JONNA será a quinta a ser patrocinada 
pela SAERN na cidade do Natal.

É um importante lembrar que este evento do calen-
dário científico da SBA precisa do apoio e envolvimento  
de todas as regionais nordestinas. Durante estes três 
dias de março (21 a 23), o Norte/Nordeste do Brasil 
se transforma em uma só regional e oferece aos anes-
tesiologistas de todo o país uma grande quantidade de 
informação científica atualizada, além da oportunidade 
ao profissional realizar cursos como o SAVA – “Suporte 
Avançado de Vida em Anestesia” e o CIAPED – “Curso 
de Imersão em Anestesia Pediátrica”, como também 
fazer uma reciclagem sobre a anestesia através do curso 
itinerante do Prof Imbellloni e sua “troupe” de especia-
listas no “Sábado de Raqui”.Este evento já consolidado 
em todo o Brasil, traz o que há de mais recente sobre o 
bloqueio mais consagrado do neuro-eixo.

A programação científica da 43ª JONNA (2019) 
foi cuidadosamente preparada, alinhando assuntos 
diversificados que fazem parte de nosso dia a dia, se-
guindo as mais recentes evidências médicas. Assuntos 
polêmicos também fazem parte dessa programação, in-
clusive  esperamos a  geração de discussões profícuas e 
construtivas para uma melhor prática da anestesiologia 
nordestina. Teremos aqui na JONNA 2019 os mais des-
tacados palestrantes do norte e nordeste do Brasil além 
de alguns destaques das demais regiões. A construção 
desta JONNA de 2019 não foi fácil, mas sua comissão 
executiva se empenhou muito para proporcionar um 
evento de qualidade e bom gosto. 

Na JONNA, acontecem as primeiras reuniões asso-

ciativas da SBA, pois a diretoria aqui vai se reunir com 
os presidentes das regionais de todo o país, traçando 
os caminhos da anestesiologia brasileira para o ano de 
2019. Acontece também a primeira reunião do Conselho 
Superior da SBA, órgão de extrema importância e que dá 
voz a todas as regionais junto a diretoria da SBA, parti-
cipando ativamente da gestão ajudando e aconselhando 
a diretoria em questões cruciais para o anestesiologista 
brasileiro. Reunião dos CETs – Centros de Ensino e 
Treinamento  -  para discutir a realidade atual e o futuro 
das residências de anestesiologia no Brasil.

Sabemos que o cooperativismo é um ramo de ne-
gócio extremamente importante no mundo inteiro e 
não podia ser diferente em relação a anestesia. Aqui na 
JONNA 2019 acontecerá a Assembleia Geral Ordinária 
da FEBRACAN – Federação Brasileira de Cooperativas 
de Anestesiologia. Teremos a realização de um Fórum 
de Cooperativismo com palestras importantes sobre o 
mercado de trabalho do anestesista e mais esclarecimen-
tos sobre o “Compliance” firmado pela Febracan e suas 
filiadas junto ao CADE e que deu um direcionamento e 
um entendimento maior sobre a prática da anestesia em 
nosso país, evitando a continuidade de processos que 
colocavam em risco todo o trabalho de valorização do 
anestesista desenvolvido pelas cooperativas.

    Enfim, a JONNA de 2019 a ser realizada em Natal, 
no Hotel SEHRS*****, um resort na Via Costeira que ofe-
rece aos participantes muito conforto e lazer, será um 
evento único. Nós esperamos que todos aproveitem ao 
máximo esses dias e que possam sair de Natal repletos 
de boas lembranças e saudade dessa cidade que adora 
receber gente e se esmera em proporcionar ao visitante 
uma estada alegre e prazerosa. Assim é Natal, a Esquina 
do Continente, como diz o poeta, com suas praias de 
rara beleza, seu povo acolhedor, sua gastronomia rica e 
variada que vai desde o seu mais simples prato que virou 
patrimônio cultural imaterial do Rio Grande do Norte 
que é “ginga com tapioca”, até o prato mais sofisticado 
com camarões e lagosta servido em excelentes restau-
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rantes da cidade. Natal que encanta e recebe a benção 
dos Reis Magos logo na entrada, que tem uma intensa e 
movimentada noite com bares, música regional e muita 
diversão. Passeios nas dunas de Genipabu, banhos de 
mar em praias que oferecem desde piscinas naturais 
até ondas fortes para prática de esportes como surf, 
windsurfe e kitesurf. Natal que canta sua gente através 
de uma geração de artistas que movimentam a cultura 
local com música de vários estilos para várias “tribos”. 
Natal que abre os braços para receber a todos que aqui 
chegam para participar de mais um evento da SBA em 
parceria com a SAERN – Sociedade de Anestesiologia do 

Estado do Rio Grande do Norte. Desejamos a todos um 
excelente evento e brindamos a todos inscritos na 43ª 
JONNA com mais um número da nossa Revista Poti-
guar de Anestesiologia, produção que se mantém firme, 
apesar das dificuldades, mas que se consolida ano a ano, 
graças à dedicação do seu editor-chefe Dr Nilton do 
Vale e de solícitos anestesiologistas que se esmeram em 
escrever os “break anesthetic news” para seus colegas 
que buscam a atualização.

   Frederich Marcks Abreu de Góes
Presidente da SAERN

Natal, 21 de março de 2019
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RESUMO
Este estudo tem como objetivo avaliar conceitos re-

lacionados à monitorização da profundidade anestésica, 
bem como mostrar as atuais evidências e apresentar 
recomendações para o uso intraoperatório da monito-
rização da atividade elétrica encefálica. A monitoração 
da profundidade anestésica com o monitor BIS facilita 
a titulação dos anestésicos gerais e, principalmente,  di-
minui a exposição do cérebro do paciente idoso a doses 
elevadas dos agentes anestésicos, podendo contribuir 
para redução do delirium e da disfunção cognitiva no 
pós-operatório.

SUMMARY
This study aims to evaluate concepts related to the 

monitoring of anesthetic depth, as well as to show the 
current evidence and to present recommendations for the 
intraoperative use of the monitoring of brain electrical 
activity. Anesthesia depth monitoring with the BIS monitor 
facilitates the titration of  general anesthetics and, mainly, 
reduces the exposure of the elderly patient’s brain to high 

doses of anesthetic agents, and may contribute to reduction 
of delirium and cognitive dysfunction in the postoperative 
period.

1. INTRODUÇÃO
Um dos mais importantes ganhos na anestesia nos 

últimos tempos foi admitir que anestesia superficial 
com despertar, consciência intraoperatória e memória 
são um problema real com consequências psicológicas 
deletérias para uma importante parcela dos pacientes1. 
Por outro lado, a anestesia profunda parece estar asso-
ciada a aumento da morbimortalidade2.

Manter o nível adequado da profundidade da aneste-
sia é fundamental. Níveis demasiadamente superficiais 
ou profundos podem ser desastrosos a curto e longo 
prazo. O paciente espera que seu procedimento seja 
absolutamente indolor e que toda a cirurgia aconteça 
enquanto ele dorme, sem qualquer tipo de percepção ou 
memória sobre o que ocorreu durante aquele período. É 
importante reforçar que este conceito é aplicado para a 
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anestesia geral e o paciente deve sempre ser bem orien-
tado caso o planejamento anestésico seja para anestesia 
regional associada à sedação, situação esta que pode ter 
episódios de despertar não associados à dor ou imobili-
dade.

A consciência intraoperatória acidental (CIOA) é 
o desfecho final indesejável de anestesia insuficiente. 
A pesquisa de consciência leva em consideração a 
capacidade de um indivíduo em apresentar respostas 
a estímulos, comandos ou ambos.  A monitorização 
encefálica se faz necessária na prática clínica atual da 
anestesiologia. Evitar o excesso de doses anestésicas 
é de grande importância, não só pela possibilidade de 
diminuir os efeitos adversos imediatos dos anestésicos, 
tais como depressão cardiovascular e respiratória, mas 
também para evitar prejuízos cognitivos em pacientes 
com baixa reserva neuronal. A CIOA é a intercorrência 
anestésica mais temida no que se refere à administra-
ção inadequada de agentes anestésicos gerais. Sinais 
autonômicos não são capazes de orientar no ajuste dos 
fármacos, uma vez que há diversos componentes do 
contexto clínico que interferem na função autonômica.

Este estudo tem como objetivo avaliar conceitos re-
lacionados à monitorização da profundidade anestésica, 
bem como mostrar as atuais evidências e apresentar 
recomendações para o uso intraoperatório da monito-
rização da atividade elétrica encefálica. As recomen-
dações podem ser adotadas, modificadas ou rejeitadas 
de acordo com as necessidades clínicas e suas possíveis 
restrições.

1.1 CONCEITOS
Com o intuito de prevenir o despertar não-intencio-

nal e os prejuízos da anestesia profunda, o avanço no 
campo da monitorização encefálica e a compreensão 
mais adequada dos processos neurobiológicos que en-
volvem consciência e memória foram necessários. Para 
um adequado entendimento dessa abordagem alguns 
conceitos são importantes:

a. Consciência - termo de significado amplo. Para a 
neurociência traduz a relação entre o indivíduo 
e o meio, suas respostas aos estímulos externos 
e sua autopercepção. Tem dois componentes: 
nível e conteúdo de consciência3.

b. Nível de consciência (arousal/ wakefulness) - re-
fere-se a estar adormecido ou vigil. Existe uma 

integração entre determinados núcleos presen-
tes no tronco encefálico, hipotálamo e núcleos 
da base que irão estimular ou inibir o córtex e o 
tálamo, regulando o ciclo sono-vigília4.

c. Conteúdo de consciência (awareness) - refere-se 
ao conjunto de informações estabelecido em 
bases funcionais do sistema cortical e tálamo-
-cortical. Enquanto as estruturas subcorticais 
interagem para manter o córtex acordado e 
estimulado, determinadas regiões do córtex têm 
o papel de processar o conteúdo de consciência5.

O nível de consciência pode não se relacionar ao 
conteúdo de consciência. Um paciente comatoso tem 
nível e conteúdo de consciência reduzidos. O paciente 
em estado vegetativo possui o ciclo sono-vigília intacto, 
mas o conteúdo de consciência comprometido, não 
sendo capaz de interagir voluntariamente, reconhecer 
pessoas ou processar informações 6,7. (Figura 1)

Figura 1- Componentes da consciência: 
nível e conteúdo de consciência

d. Memória - é a aquisição, formação, conservação 
e evocação de informações. São classificadas 
quanto à duração, função e conteúdo8.

e. Memória declarativa ou explícita - refere-se a 
informações resgatadas voluntaria ou esponta-
neamente.

f. Memória não-declarativa implícita - refere-se a 
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informações que não são resgatadas voluntaria 
ou espontaneamente, capazes de gerar altera-
ções comportamentais9.

g. Amnésia- déficit na formação ou resgate de 
memórias. Os anestésicos podem afetar tanto 
a memória explícita como a implícita, embora a 
memória explícita parece ser mais suscetível à 
amnesia induzida pelos fármacos10.

2. MONITORIZAÇÃO CLÍNICA DA 
PROFUNDIDADE ANESTÉSICA

Alguns parâmetros fisiológicos são empregados para 
medir a profundidade anestésica, orientar a escolha e o 
ajuste das doses dos anestésicos. São utilizados a pres-
são arterial, frequência cardíaca, alterações do padrão 
respiratório, atividade motora somática e esquelética, 
sudorese, lacrimejamento, diâmetro pupilar e reflexos 
cutâneos vasomotores11. No entanto, a depender das 
condições clínicas do paciente, assim como das medica-
ções utilizadas, esses parâmetros podem ter pouca repre-
sentatividade na avaliação da profundidade anestésica.

Taquicardia, hipertensão, sudorese e lacrimejamen-
to usualmente são considerados sinais de analgesia 
inadequada. No entanto, a estimulação simpática nem 
sempre é consequência da percepção do estímulo no-
ciceptivo. Há situações em que o parassimpático pode 
ser predominantemente estimulado, como na resposta 
autonômica decorrente de estimulo nociceptivo no esô-
fago. Neste caso, fibras vagais estão predominantemen-
te envolvidas, desencadeando diminuição da frequência 
cardíaca11.

Domino et al., avaliando 4.183 casos de processos 
encerrados nos EUA entre 1961 e 1995 identificaram 
79 casos (1,9%) de despertar com memória. 13 A maioria 
dos casos de despertar era de mulheres, pacientes com 
mais de 60 anos de idade, estado físico (ASA) P1 e P2 e 
cirurgias eletivas. Além disso, experientes anestesistas 
foram incapazes de distinguir casos de despertar, base-
ados em sinais clínicos, avaliando as fichas de anestesia 
deste estudo.

A presença de movimento em resposta ao estímulo 
doloroso tem sido um dos métodos de avaliação da 
potência dos agentes anestésicos. Ainda que a resposta 
motora seja mediada por reflexos medulares, sua pre-

sença é sinal importante de inadequação anestésica, o 
que torna o paciente suscetível ao risco de despertar e 
ter consciência intraoperatória11.  Durante as cirurgias 
sob anestesia geral, é a resposta motora que possibilita 
saber se o paciente é capaz de atender voluntariamente 
a comandos, assim como reagir a estímulos dolorosos. 

Quando é empregado bloqueador neuromuscular 
(BNM), este agente inviabiliza resposta motora em 
atender voluntariamente aos comandos ou de resposta 
reflexa motora a estímulos nociceptivos. O uso do BNM 
está relacionado à CIOA e quando não utilizado, rara-
mente ocorre14.  Para preservar as respostas motoras de 
pacientes cirúrgicos e farmacologicamente paralisados, 
a utilização da técnica do antebraço isolado (TABI) é 
a alternativa padrão. Consiste no isolamento de um 
dos antebraços com manguito pneumático, insuflado 
antes da injeção venosa do BNM, impedindo a ação do 
fármaco no membro temporariamente isquemiado14.  A 
ocorrência de resposta motora com a TABI é graduada 
em cinco níveis:

• Nível 0: ausência de resposta ou de movimento 
espontâneo.

• Nível 1: movimentos aleatórios, não associados 
a quaisquer estímulos.

• Nível 2: movimentos em resposta a estímulos 
táteis, incluindo os dolorosos (2a: movimento 
não localizado, 2b: movimento que localiza o 
estímulo).

• Nível 3: movimento em resposta direta ao co-
mando verbal.

• Nível 4: movimento em resposta a perguntas ou 
opções de resposta.

• Nível 5: movimentos espontâneos e propositais, 
evidenciando a intenção do paciente em se co-
municar.

Embora os níveis de resposta mais encontrados 
sejam de 0 e 3, observa-se que, mesmo em nível 3, não 
ocorre CIOA, o que foi demonstrado em estudo de Ke-
rssens e col., onde parâmetros hemodinâmicos não se 
correlacionaram com a presença ou ausência de respos-
ta, mas os parâmetros eletroencefalográficos, tais como 
BIS e SEF 95%, evidenciaram melhor integração entre 
seus valores e a observação clínica através da TABI4 15.
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3. MONITORIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE 
ANESTÉSICA BASEADA NA ATIVIDADE 
ELÉTRICA DO SISTEMA NERVOSO

O eletroencefalograma (EEG) bruto apresenta 
bandas de frequências características, classificadas 
de acordo com faixas de oscilação, em: Gamma, Beta, 
Alpha, Theta, delta e Slow (Figura 2)16-18.

Figura 2 – Bandas de frequências

Quando avaliadas sem processamento, dificultam a 
análise intraoperatória dos parâmetros relacionados à 
profundidade anestésica. Com o aumento da profundi-
dade anestésica, observa-se atividade elétrica de elevada 
amplitude em frequências baixas, podendo apresentar 
padrão de surto-supressão ou ausência de atividade 
(isoelétrico) com doses mais elevadas de anestésicos 
(Figura 3)18.

 Figura 3 – Padrões de anestesia profunda 
(surto-supressão ou isoelétrico)

O padrão de atividade elétrica normalmente mostra 
frequências de até 70Hz e amplitudes de ±50µV. Esta 
atividade está sobreposta à eletromiografia, a qual 
possui amplitudes e frequências semelhantes, porém 
com maior representatividade em valores maiores que 
50Hz. Contudo, os equipamentos desenvolvidos para 
avaliar profundidade anestésica mostram, isoladamen-

te, índices relacionados à eletromiografia, avaliados em 
faixas de frequências diferentes (BIS: 70-110Hz e CSM: 
75-85Hz, por exemplo). Cada equipamento de avalia-
ção da profundidade anestésica apresenta algoritmo 
próprio, com diversos indicadores e faixas de análises 
diferentes19-21.

3.1 BIS VISTA® (ASPECT MEDICAL 
SYSTEMS, NEWTON, MA)

Para o cálculo dos índices relacionados ao equipa-
mento são utilizadas frequências de até 47 Hz (sistema 
nervoso e eletromiografia) e 70 a 110Hz para eletro-
miografia (EMG), onde o sinal é captado em janelas de 2 
segundos (epocs)21. Os índices são:

a.Bispectral bilateral ou unilateral
O número BIS é obtido da análise ponderada de 

quatro subparâmetros: taxa de supressão de surtos, 
supressão QUAZI, potência relativa beta e sincroniza-
ção rápido/lenta (Fig. 4)22, onde se aplica um modelo 
estatístico multivariado utilizando uma função não 
linear. O   é de 7,5 segundos e a taxa de atualização é de 
1 segundo 21,22.

Figura 4 – Subparâmetros geradores do BIS

b.Taxa de supressão (TS)
A taxa de supressão é definida como intervalos 

maiores a 0,5 segundo, nos quais a voltagem do EEG 
encontra-se abaixo ±5µV nos últimos 60 segundos. O 
valor normal da taxa de supressão é zero 16,21,22.
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c.Potência eletromiográfica
Esta variável é calculada como a soma de todas as 

RMS (raiz média quadrática), no intervalo de 70-110 Hz, 
normalizado para 0,01 µVRMS e expresso em decibel 
(dB). Por exemplo: Se RMS (70-110 Hz) = 1 µV; pEMG 
= 20 * log (1/0.01) = 40 dB. O intervalo de visualização, 
mostrado em um gráfico de barra, está entre 30 e 55 dB. 
É um parâmetro importante, pois mensura a atividade 
elétrica no núcleo do nervo facial (região bulbo-ponti-
na). Durante anestesia geral, normalmente, os valores 
situam-se abaixo de 30 dB. Valores, durante anestesia 
geral, acima de 30dB representam atividade elevada do 
núcleo do facial 21,22(figura 5).

Figura 5 – eletromiografia (pEMG) em vermelho
d.Assimetria (apenas no bilateral)
Representa variações de potências entre os lados di-

reito e esquerdo, sendo sinalizada com indicador branco 
para o lado de maior potência. Em adultos, considera-se 
como normal, variações de até 20% 21,22(Figura 6).

Figura 6 – Assimetria, em branco, sinalizando 
para esquerda e.SEF 95% com espectrograma

O SEF 95% é uma análise quantitativa que repre-
senta a frequência abaixo da qual tem-se 95% de toda 
potência na faixa de até 30Hz. Entretanto, a análise 
espectral (espectrograma-qualitativa) tem-se mostrado 
de grande importância pela possibilidade de evidenciar 

a hipersincronização alfa (tálamo-cortical) e oscilação 
lenta, representada por slow-delta (córtico-cortical) 
- (Figuras 7A e 7B), características da profundidade 
anestésica adequada em adultos 4,21,22.

Figura 7A0– SEF 95% bilateral e espectrograma 
bilateral com hipersincronização alfa e slow-delta

Figura 7B – EEG bruto (BIS unilateral) 
evidenciando predomínio de banda alfa, 

correspondente à hipersincronização alfa e a 
representação do slow-delta, em vermelho.

3.2 CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS 
DE MONITORIZAÇÃO DISPONÍVEIS NO BRASIL

O sinal bruto da atividade elétrica é captado por 
eletrodos de superfície (não invasivos) adaptados de 
acordo com pontos definidos na neurologia pelo siste-
ma 10/10, com montagens referenciais (Figura 8)6,17. 
A tabela I mostra as características principais de cada 
equipamento 6,21-24.
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Figura 8 – Posicionamento dos sensores 
de acordo com o fabricante: A - BIS,  B 

– Entropia,  C – CSM e  D - SEDLine

Tabela I – Parâmetros principais 
de cada equipamento

A monitorização da profundidade anestésica não 
deve envolver apenas um número, mas um conjunto 
de índices disponibilizados que, associados, resultam 
em melhor condução do ato anestésico. Assim, durante 
anestesia geral, seja venosa ou baseada em agentes ina-
latórios, pode-se observar o seguinte fluxo (Figura 9):

Figura 9 – Fluxo para condução 
da adequação anestésica.

 A atividade elétrica do sistema nervoso avaliada 
predominantemente pelo índice BIS (sem considerar 
outros possíveis componentes, como taxa de supressão, 
espectrograma ou ambos), isoladamente ou em combi-
nação com outras variáveis, como PAM e percentual da 
CAM, tem uma fraca associação com mortalidade). 

O cérebro do idoso requer menores doses dos agentes 
anestésicos gerais (< CAM) quando comparado com o do 
jovem, tendo maior susceptibilidade de apresentar sur-
to-supressão no eletroencefalograma.25,26 Os monitores 
cerebrais, como o BIS, permitem adequar a profundi-
dade anestésica, com ajuste das doses, e minimizam os 
efeitos residuais dos fármacos sobre a cognição.26-28 A 
monitoração da profundidade anestésica com o monitor 
BIS facilita a titulação dos anestésicos gerais  e diminui 
a exposição do cérebro do idoso a doses elevadas dos 
agentes anestésicos inalatórios ou venosos,  podendo 
contribuir para redução de delirium (DPO) e disfunção 
cognitiva (DCPO) pós-operatória.
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RESUMO
Desde as alterações fisiopatológicas que se desen-

volvem no período pré-hospitalar até as repercussões 
pós-operatórias do choque hemorrágico, o paciente trau-
matizado possui características ímpares que requerem 
do anestesiologista amplo conhecimento e habilidade no 
manejo das suas terapias farmacológicas e de transfusões.  
No trauma, deve-se avaliar no monitoramento o lactato e o 
déficit de bases (base excess) que têm  valor fisiopatológico 
e  prognóstico, pois identificam o metabolismo anaeróbi-
co presente. É de fundamental importância o diagnóstico 
precoce do estado de choque hemodinâmico, uma vez que 
as terapias já devem ser precocemente iniciadas visando a 
manutenção ou restauração da homeostasia perfusional 
antes da instalação de disfunção orgânica acidótica, pois 
facilita eventual adoção de estratégia de ressuscitação.  A 
terapia transoperatória no trauma não deve ser guiada 
somente por parâmetros da macrohemodinâmica (débito 
urinário > 1mL/Kg/h, pressão arterial e frequência cardía-
ca) mas sim, dever ser alvo dirigida, objetivando correção 
dos biomarcadores de disóxia tecidual (base excess e 
clearance de lactato) que podem ser fatores preditores de 
mortalidade do traumatizado nas primeiras 48h, sendo 
importantes para orientar maciças transfusões de sangue.

SUMMARY
From the pathophysiological changes that develop in 

the pre-hospital period to the postoperative repercussions 
of hemorrhagic shock, the traumatized patient has unique 
characteristics that require the anesthesiologist to have 
ample knowledge and skills in the management of his 
pharmacological and transfusion therapies. In the trauma, 
the lactate and the base excess should be evaluated in the 
monitoring, which have pathophysiological and prognostic 
value, since they identify the present anaerobic metabolism. 
It is of fundamental importance the early diagnosis of the 
state of hemodynamic shock, since the therapies should 
already be started early to maintain or restore the perfusio-
nal homeostasis before the installation of acidotic organic 
dysfunction, since it facilitates eventual adoption of a re-
suscitation strategy.  Intraoperative trauma therapy should 
not only be guided by macrohemodynamic parameters (uri-
nary output> 1mL / kg / hr, blood pressure and heart rate) 
but should be targeted, aiming at correcting biomarkers of 
tissue dysoxia (excess base and clearance of lactate) that 
can be predictive factors of mortality of the traumatized in 
the first 48 hours, being important to guide massive blood 
transfusions.
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INTRODUÇÃO
Diariamente, os anestesiologistas em todas as 

regiões do Brasil lidam com situações de urgência envol-
vendo vítimas de acidentes automobilísticos, tentativas 
de homicídios e acidentes de trabalho, situações agudas 
em que o adequado manejo anestésico é fundamental 
para o sucesso da reanimação e o reestabelecimento 
do indivíduo para a sociedade. Dados da organização 
pan-americana de saúde mostram que o conjunto de 
causas externas perfaz o terceiro maior responsável 
por óbitos na população brasileira geral e a maior causa 
de mortes em indivíduos menores de 40 anos, gerando 
significativo impacto socioeconômico nessa população 
economicamente ativa (figura 1) [1]

Figura 1

Inicialmente descrita em 1982, a distribuição trimo-
dal de mortes no trauma ocorre caracteristicamente em 
três picos. O primeiro pico ocorre segundos a minutos 
após o trauma, agrupa 50% das mortes e geralmente em 
decorrência de lesões de grandes vasos, coração, trauma 
cranioencefálico grave ou lesão medular alta. O segundo 
pico de mortalidade agrupa 30% das causas de morte 
e ocorre horas após o dano. Geralmente decorrem de 
choque hemorrágico associado a lesões de vísceras 
abdominais, fraturas pélvicas, hemopneumotórax e 
hematomas intracranianos [2]

O terceiro pico de mortalidade ocorre dias a semanas 
após o dano traumático inicial, agrupa 20% do total 

de mortes, e decorre de disfunção orgânica múltipla e 
sepse. Infelizmente, em decorrência do atraso no diag-
nóstico e transporte de vítimas aos centros de traumas, 
os anestesiologistas não possuem gerência nas mortes 
do primeiro pico, porém com abreviação de diagnóstico, 
intervenção precoce, otimização terapêutica e imple-
mentação de terapia alvo-dirigida no perioperatório, te-
mos gerência sobre os outros dois picos de mortalidade. 
Nosso objetivo, como anestesiologistas, não é apenas 
evitar a mortalidade decorrente do trauma direto e 
hemorragias associadas, mas sim, manter status perfu-
sional harmônico e uma homeostasia intacta, visando 
reduzir a disfunção orgânica, evento deflagrador do 
terceiro pico de mortalidade, reduzir morbidade e tem-
po de internação hospitalar, custos e abreviar o retorno 
desses pacientes às suas atividades.

Ao longo da última década, o conhecimento específi-
co da fisiopatologia envolvendo as diáteses hemorrági-
cas associadas ao trauma permitiu o desenvolvimento 
de estratégias preventivas e terapêuticas, direcionadas 
à manutenção da oferta de oxigênio (DO2) aos tecidos 
periféricos. É sabido que 1/3 dos pacientes admitidos 
com diagnóstico de choque hemorrágico já apresentam 
sinais de coagulopatia trauma-induzida [3], sendo o 
reconhecimento e adequado manejo dessa entidade 
nosológica bem como o conhecimento atualizado das 
terapias guiadas por metas metabólicas, condição fun-
damental para o sucesso terapêutico.

A presente revisão relata a fisiopatologia dos eventos 
trauma-induzidos e suas repercussões, bem como traz 
as atualizações da literatura acerca das  terapias guiadas 
por metas metabólicas, cujo conhecimento por parte 
do anestesiologista é fundamental para traçar as estra-
tégias terapêuticas perioperatórias nesse subgrupo de 
pacientes graves.

ETIOLOGIAS
A causa mais comum de instabilidade hemodinâmica 

no cenário do politrauma é a hipovolemia decorrente de 
hemorragia, perfazendo até 50% dos casos de choque 
[4]. Anualmente 1,5 milhões de pessoas morrem decor-
rente de choque hemorrágico traumático no mundo. 
Além disso, os pacientes que sobrevivem ao insulto 
inicial apresentam desfechos de elevada morbidade e 
recuperação prolongada, podendo culminar em morta-
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lidade tardia (terceiro pico de mortalidade no trauma) 
decorrente de disfunção orgânica múltipla.

As outras causas de choque, podem ser agrupadas 
em “causas não-hemorrágicas” e incluem:

• Pneumotórax hipertensivo: decorre de trauma 
torácico em que a entrada de ar no espaço pleural, 
com aumento da pressão intrapleural, colapso 
pulmonar e desvio de mediastino, com queda do 
retorno venoso e do débito cardíaco. O paciente 
apresenta-se com taquipneia, taquicardia que 
pode evoluir para bradicardia, colapso hemodi-
nâmico, enfisema subcutâneo, desvio traqueal, 
ingurgitamento jugular. Trauma torácico com 
fratura de costelas deve chamar a atenção para 
esse diagnóstico, que deve ser descartado logo 
no exame físico sumário inicial, por se tratar de 
uma armadilha da fase B do ATLS e ameaçadora 
imediata à vida do paciente; Toracocentese ime-
diata seguida de toracostomia deve ser realizada 
com urgência e antes de o paciente ser intubado e 
iniciada ventilação mecânica, posto que a pressão 
positiva agrava o pneumotórax [6]

• Tamponamento cardíaco: comumente encon-
trado em trauma fechado ou penetrante do tórax 
com fratura de esterno. Taquicardia, abafamento 
de bulhas cardíacas, ingurgitamento jugular com 
hipotensão não responsiva à fluidoterapia corro-
boram o diagnóstico, porém hipovolemia pode 
mascarar os sinais clínicos do tamponamento [7]. 
Faz diagnóstico diferencial com o pneumotórax 
hipertensivo, porém não há assimetria na auscul-
ta respiratória nem hipertimpanismo à percussão 
torácica. Uma vez diagnosticado, paciente deve ser 
submetido à pericardiocentese imediata. A indu-
ção anestésica desses pacientes deve ser realizada 
com agentes que não diminuam o débito cardíaco, 
evitando bradicardia e redução do retorno venoso, 
sob risco de deterioração hemodinâmica. A ceta-
mina, por suas propriedades simpaticomiméticas, 
pode ser considerada [8].

• Choque Cardiogênico: Disfunção miocárdica 
pode decorrer de trauma torácico direto com rá-
pida desaceleração, tamponamento cardíaco, em-

bolia aérea ou infarto agudo do miocárdio. Todos 
os pacientes com trauma torácico fechado devem 
ser submetidos a monitorização eletrocardiográ-
fica contínua, sob alto risco de desenvolvimento 
de arritmias ventriculares, dosagens seriadas 
de enzimas cardíacas [2]. Na indução anestésica 
desses pacientes devem ser evitados fármacos 
cardiodepressores [8].

• Choque neurogênico: Isoladamente, injúrias 
intracranianas não levam a estados de choque, 
exceto nos casos em que haja envolvimento do 
tronco cerebral [2]. 5% dos pacientes vítimas de 
traumatismos crânio-encefálicos possuem lesões 
espinhais associadas, destas 55% têm localização 
cervical [2]. Lesões raquimedulares cervicais e 
torácicas altas (acima de T6) levam à hipotensão 
em virtude da perda do tônus simpático e podem 
mascarar os sinais fisiopatológicos de hipovo-
lemia [2]. Classicamente, dever-se-ia realizar a 
administração de metilprednisolona 30mg/kg na 
indução anestésica (se primeira hora pós-trauma) 
e manter 5,4 mg/kg/h nas próximas 48 horas, po-
rém evidências científicas atuais desqualificam a 
corticoterapia no trauma raquimedular, inclusive 
evidenciando piora do edema neuronal após uso 
de metilprednisolona [9,10]. A disfunção pituitá-
ria pós trauma crânio-encefálico é entidade rara, 
porém grave, levando a desregulação autonômica, 
com fraca resposta à terapia vasopressora [7]. O 
manejo anestésico de pacientes com choque neu-
rogênico é delicado, devendo-se evitar mobiliza-
ção cervical durante o controle da via aérea, evitar 
uso de fármacos cardiodepressores, considerar 
atropina se bradicardia e, em virtude da depleção 
dos estoques de catecolaminas endógenas, lançar 
mão de vasopressores de ação direta na terapia da 
hipotensão. A fluidoterapia excessiva na tentativa 
de corrigir hipotensão no cenário de choque neu-
rogênico pode levar a edema pulmonar [2].

FISIOPATOLOGIA E DIAGNÓSTICO DO 
CHOQUE HEMORRÁGICO NO TRAUMA

A função precípua da circulação é prover oferta de 
oxigênio (DO2) aos tecidos periféricos e deles remover 
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os produtos do metabolismo. A DO2 pode ser expressa 
por uma equação matemática baseada na equação de 
fick:

 DO2= CaO2 x DC

    O Conteúdo arterial de oxigênio (CaO2) é definido 
como a quantidade de hemoglobina ligada ao oxigênio 
(SatO2) somada à quantidade de oxigênio dissolvido no 
plasma (PaO2):

 
 CaO2 = (Hb x 1,38 x SatO2) + (PaO2 x 0,0031)
 
    O Débito cardíaco (DC) é componente fundamen-

tal da equação do DO2.

 DC = Volume sistólico x Frequência cardíaca

Conhecendo os determinantes do débito cardíaco 
(Pré-carga, pós carga, contratilidade miocárdica e frequ-
ência cardíaca), podemos aferir as variáveis hemodinâ-
micas necessárias para carrear a hemoglobina saturada 
de O2 aos tecidos.

Em condições fisiológicas de repouso, a taxa de con-
sumo de oxigênio (VO2) representa apenas um quarto 
(25%) da oferta de oxigênio (DO2). Em função dessa 
grande reserva fisiológica, o VO2 é normalmente deter-
minado pelas demandas metabólicas e não é afetado por 
pequenas variações no transporte de O2. Representa a 
soma de todas as reações oxidativas e, por isso, reflete 
o estado global do metabolismo aeróbio celular [14]. 
A deterioração hemodinâmica abrupta decorrente do 
trauma leva a perturbações fisiológicas na DO2, quer 
seja por queda nos níveis de hemoglobina, reduzindo o 
CaO2, quer seja por redução no débito cardíaco por hi-
povolemia e pré-carga diminuída. A queda na DO2, até 
certos níveis, não altera a VO2 e o metabolismo aeróbio 
é mantido, às custas de aumento na taxa de extração de 
oxigênio (TEO2). Porém, mesmo com VO2 normal, o 
aumento da TEO2 já leva a redução na saturação venosa 
central (SvO2). Quando a DO2 cai abaixo de um nível 
crítico (DO2 crítica), a VO2 passa a ser dependente da 
oferta e a anaerobiose se instala em nível tecidual, ele-
vando os níveis de lactato sérico, acidose e desregulação 
das funções homeostáticas celulares (figura 2) [15].

Figura 2

Os danos celulares provenientes do desbalanço 
entre oferta e consumo de oxigênio já se instalam mes-
mo antes de os sinais clínicos do choque se tornarem 
evidentes. A má perfusão sistêmica deflagra respostas 
compensatórias, as quais conseguem, por determinado 
período de tempo, manter os níveis tensionais dentro 
do padrão da normalidade, às custas de ativação neu-
ro-humoral adrenérgica, aumento dos níveis séricos de 
hormônio anti-diurético (ADH) e ativação do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona. Essa é a denominada 
fase compensada do choque, onde não há disfunção 
orgânica instalada e o prognóstico dos pacientes é bem 
mais favorável. A acidose lática reflete o desequilíbrio 
entre fluxo e demanda perfusional, levando a respostas 
celulares disfuncionais e que, uma vez desencadeadas, 
podem se perpetuar mesmo após o controle da hemor-
ragia [11], levando inexoravelmente à fase descompen-
sada do choque, na qual o quadro clínico torna-se bem 
mais evidente (hipotensão arterial instalada, oligúria, 
cianose de extremidades, alteração do status neuroló-
gico, hipercapnia), com aumento da mortalidade tardia, 
morbidade, taxas de infecção, aumento do tempo de 
internação hospitalar e piores desfechos. Nossa função, 
como anestesiologistas, é o diagnóstico e manejo do 
choque na sua fase compensada, antes da instalação da 
disfunção orgânica múltipla, visando melhora em todos 
os desfechos clínicos do paciente.

FÁRMACOS PARA INDUÇÃO ANESTÉSICA 
NO PACIENTE INSTÁVEL

O manejo das vias aéreas no politrauma com pacien-
te instável oferece desafios ao anestesiologista. Esse 
escopo de pacientes é considerado como “estômago 
cheio”, devendo o controle da via aérea ser realizado por 
meio das técnicas que minimizam o risco de aspiração 
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pulmonar do conteúdo gástrico: intubação em sequ-
ência rápida ou intubação com o paciente acordado, se 
suspeita de via aérea difícil [16]. 

Nesse cenário deve-se lançar mão de fármacos indu-
tores apropriados, com mínima atividade cardiodepres-
sora ou vasodilatadora, sob risco de agravamento do 
quadro hemodinâmico. O etomidato, derivado imidazó-
lico com mínima atividade cardiodepressora e a Cetami-
na, pelos seus efeitos simpaticomiméticos, tornaram-se 
alternativas viáveis nesses pacientes. Entretanto, a 
segurança do etomidato vinha sendo questionada, em 
virtude da inibição da enzima 11-beta hidroxilase e 
consequente disfunção adrenal pós-indução ao passo 
que a cetamina emergiu como alternativa segura após 
estudos recentes mostrarem segurança no cenário do 
neurotrauma, com mínimo aumento da pressão intra-
-craniana [17,18]. Dessa forma, um estudo recente com 
968 pacientes comparou o uso de Etomidato (20mg) e 
Cetamina (150mg) na indução anestésica de pacientes 
adultos vítimas de trauma. A mortalidade hospitalar 
foi semelhante entre os dois grupos, bem como os 
desfechos secundários peri-intubação (parada cardíaca 
imediata pós-intubação, necessidade de resgate cirúrgi-
co da via aérea), o que corrobora os resultados do KE-
TASED trial de 2009, reafirmando que o etomidato tem 
desfechos semelhantes quando comparado à cetamina 
[19]. Nesse estudo, o etomidato foi associado a maior 
incidência de sepse intra-hospitalar, mas esse desfecho 
não se traduziu em aumento de mortalidade. Cetamina 
foi associada a maior necessidade de vasopressores 
no pós-operatório. Tem sido proposto que os efeitos 
cardiodepressores indiretos da cetamina sobrepujam os 
efeitos simpaticomiméticos em pacientes com depleção 
da reserva endógena de catecolaminas, resultado em 
maior necessidade de suporte vasopressor [20, 21].

  Para facilitar a intubação traqueal, faz-se uso dos 
bloqueadores neuromusculares. Nesse cenário de ins-
tabilidade hemodinâmica no paciente com estômago 
cheio, deve-se lançar mão de fármaco que propicie 
condições de instrumentação das vias aéreas de forma 
rápida, em até 60 segundos 
após indução da hipnose e sem 
atividade vasodilatadora, sob 
risco de agravar a instabilidade 
hemodinâmica. Dessa forma, a 
succinilcolina historicamente 

tem seu uso bastante difundido nessas circunstâncias, 
porém deve-se ter atenção especial quando do seu uso 
em pacientes politraumatizados com evidências de es-
magamento ou trauma muscular extenso, sob risco de 
hipercalemia fatal à indução anestésica. Uma alteração 
importante da farmacocinética da succinilcolina nesses 
pacientes é o aumento do tempo de latência, visto que há 
aumento do tempo circulatório pelo baixo débito cardía-
co e desvio do fluxo sanguíneo para órgãos “nobres” com 
aumento do tempo necessário para o bloqueador atingir 
a sua biofase muscular. Outro fármaco disponível em 
serviços de urgência é o atracúrio, porém sua atividade 
liberadora de histamina em altas doses propicia intensa 
vasodilatação, o que leva à piora do quadro de hipoten-
são e limita seu uso para realização de sequência rápida. 
O rocurônio tem seu uso cada vez mais difundido para 
realização de intubações rápidas no trauma, visto que 
tem baixa atividade liberadora de histamina na dose 
de 1,2mg/kg, principalmente após a popularização do 
sugammadex, gama-ciclodextrina reversora específica 
do bloqueador por encapsulamento.

Conjuntamente com os fármacos indutores, devem 
estar prontamente disponíveis atropina, antiarrítmicos 
e vasopressores de ação direta (possível depleção de ca-
tecolaminas pode limitar o uso de vasopressores de ação 
indireta), posto que a indução anestésica é momento de 
instabilização do quadro hemodinâmico em pacientes 
hipovolêmicos. A monitorização desses pacientes 
instáveis deve constar minimamente de cardioscopia 
contínua, oxímetro de pulso, pressão arterial (invasiva, 
quando disponível), capnografia, débito urinário, tem-
peratura central e gasometrias arteriais seriadas. 

REANIMAÇÃO DE CONTROLE DE DANO: 
OS PILARES DA TERAPIA DE 
REANIMAÇÃO HEMOSTÁTICA NO 
POLITRAUMATIZADO INSTÁVEL

A reanimação do controle do dano apresenta os 
elementos-chave de uma estratégia terapêutica pelo 
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anestesiologista, que visa a prevenção da tríade letal do 
trauma: acidose + hipotermia + coagulopatia.

PREVENÇÃO E CONTROLE DA HIPOTERMIA
A hipotermia é definida como temperatura central 

menor que 35ºC e, no cenário do trauma é frequente (até 
91% dos pacientes) [22] e geralmente acidental, predis-
pondo esses pacientes a inúmeras complicações intra 
e pós-operatórias, como: agravamento da síndrome da 
resposta inflamatória sistêmica (SIRS) e coagulopatia, 
aumento da incidência de infecção e sepse, arritmias 
cardíacas, disfunção múltipla de órgãos e aumento das 
taxas de mortalidade. Em pacientes graves com tempe-
ratura central menor que 32ºC, mortalidade de 100% 
tem sido detectada [23-24]. Pacientes politraumatiza-
dos perdem calor a taxas de até 400kcal/h, a despeito 
de pacientes não-vítimas de trauma, que perdem calor a 
taxas bem menores, de 60-75kcal/h [25]. Lapostolle et. 
al definiram os principais fatores de risco para desen-
volvimento de hipotermia no paciente vítima de trauma 
[26]: presença de choque ou neurotrauma; necessidade 
de intubação na fase pré-hospitalar; extremos de idade; 
presença de queimaduras; necessidade de reanimação 
volêmica agressiva inicial; anestesia geral > 3 horas; 
salas cirúrgicas com temperatura menor que 28ºC.

O controle da hipotermia é uma ferramenta terapêu-

tica frequentemente negligenciada nesse cenário, visto 
que a presença de lesões orgânicas graves ameaçadoras à 
vida direciona os esforços da equipe de reanimação. É de 
responsabilidade do anestesiologista da equipe manter 
a homeostasia térmica desses pacientes, visando me-
lhores desfechos pós-operatórios. A figura 3 apresenta 
um algoritmo terapêutico após a chegada do paciente 
ao hospital, cujas estratégias de reaquecimento são 
baseadas no grau de hipotermia.

TRANSFUSÃO HEMOSTÁTICA NA PREVENÇÃO 
E CONTROLE DA COAGULOPATIA

A reanimação do choque hemorrágico requer a 
adequada restauração do transporte de oxigênio aos 
tecidos periféricos, visando a manutenção das funções 
homeostáticas celulares. Nesse aspecto, o anestesiolo-
gista pode precisar lançar mão de hemoderivados, como 
concentrados de hemácias que, quando transfundidos 
massivamente, podem predispor à coagulopatia induzi-
da pela transfusão, fruto de hemodiluição, hipotermia 
e acidose. Nesse cenário, faz-se necessária associar a 
transfusão de hemoderivados hemostáticos como o 
plasma fresco congelado, crioprecipitados e plaquetas.

Em 2016 foi publicada a quarta edição (e mais recen-
te) do guideline europeu de manejo do sangramento e 
coagulopatia no trauma, em que diretrizes terapêuticas 

são traçadas metas terapêuticas, 
com alto nível de evidência [27]: 

• .Recomenda-se manter a he-
moglobina entre 7 e 9 g/dL 

• Relação plasma fresco congela-
do : concentrado de hemácias de 1:2

• .Manter a plaquetometria 
maior ou igual a 50.000 por micro-
litro de sangue

• Recomenda-se terapia com fibri-
nogênio ou crioprecipitado quando 
há sangramento significativo acom-
panhado de sinais viscoelásticos de 
déficit funcional de fibrinogênio ou 
contagem de fibrinogênio menor 
que 1.5-2.0 g/dL. 

• Recomendação de terapia anti-
fibrinolítica com ácido tranexâmi-
co em pacientes com sangramento 
nas três primeiras horas do trauma.
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   A terapia antifibrinolítica é de fundamental 
importância no adequado manejo do sangramento tran-
soperatório no trauma. Sua aplicabilidade é baseada na 
fisiologia da coagulopatia aguda do trauma, em que o 
dano tecidual, aliado à hipoperfusão levam à hiperfi-
brinólise e lise precoce dos coágulos formados [28]. Em 
março de 2013, foi publicado o grande trial que funda-
mentou o uso do ácido tranexâmico nesse cenário: o trial 
CRASH 2, com n=20.211, em que ficou evidenciado que 
a utilização precoce (nas primeiras três horas do trauma) 
de ácido tranexâmico (1g em 10 minutos  seguidos de 
1g em infusão por 8 horas) reduz significativamente o 
risco de morte decorrente do sangramento [29]. Outro 
aspecto importante é a monitorização e reposição do 
cálcio plasmático quando necessário, uma vez que esse 
elemento iônico é de fundamental importância tanto 
para a manutenção do processo hemostático quando 
para o inotropismo cardíaco, elementos essências que 
nesse escopo de pacientes graves devem estar otimiza-
dos [30]. Cannon J.W. em revisão publicada no The New 
England Journal of Medicine, sugere infusão empírica de 
1g de cloreto de cálcio após transfusão de 4 unidades 
de concentrados de hemácias ou idealmente, guiada por 
exames de eletrólitos séricos [32]. 

REPOSIÇÃO VOLÊMICA GUIADA POR METAS   
Reanimação volêmica agressiva no período pe-

rioperatório era, no passado, conduta amplamente 
preconizada no controle hemodinâmico de pacientes 
com choque hemorrágico. Porém, em virtude dos ma-
lefícios do excesso de infusão cristalóide, os guidelines 
mais recentes têm revisto essa terapia. No manejo 
precoce do sangramento, a terapia com cristaloides 
isotônicos restaura transitoriamente a volemia, porém 
não apresenta benefícios intrínsecos ao paciente. As 
principais complicações transoperatórias do excesso de 
infusão cristaloide são falência respiratória, síndromes 
compartimentais (abdominal e extremidades), hipo-
termia e coagulopatia que acrescentam morbidade ao 
paciente politraumatizado grave, como evidenciado por 
Matsuyama et al em trabalho com N=3335 em que ficou 
evidenciado que a redução do volume de terapia volê-
mica pré-operatória de 2310mL para 1025mL reduziu 
o tempo de ventilação mecânica de 8,5 para 5,5 dias, 
melhorou a função respiratória, facilitou a tendência 
hemostática e reduziu a necessidade de transfusão san-

guínea [33]. O guideline do ATLS (10ª ed.) estabelece a 
infusão inicial de 1 litro de solução cristalóide isotônica 
aquecida para pacientes com mais de 40kg ou 20 mL/
kg para pacientes pediátricos e a infusão de volumes 
adicionais deve ser guiada pela resposta do paciente ao 
bolus cristalóide inicial. A infusão persistente de gran-
des volumes na tentativa de restaurar a pressão arterial 
a níveis normais não substitui a terapia definitiva no 
controle do sangramento [31]. Em uma revisão recente-
mente publicada no The New England Jornal of Medicine, 
Cannon J.W. sugere limitar a infusão cristaloide ao má-
ximo de 3 litros nas primeiras 6 horas após a chegada do 
paciente ao hospital [32]. Em relação ao tipo de solução 
cristalóide utilizada para reposição, Semler et. al em 
recente trabalho publicado no New England Journal of 
Medicine com N=7942 pacientes, concluíram que o uso 
de soluções balanceadas em pacientes críticos resultou 
em menor taxa de mortalidade geral (10,3% x 11,1%) 
e menor necessidade de terapia de substituição renal 
(2,5% x 2,9%) do que a terapia com soluções salinas 
fisiológicas [34].

   É de fundamental importância para o anestesiolo-
gista que maneja a terapia volêmica observe como guia a 
titulação dos volumes de soluções administradas nesse 
cenário. Historicamente, os parâmetros de avaliação 
da macro hemodinâmica são amplamente utilizados, 
como avaliação de débito urinário, pressão arterial não 
invasiva e frequência cardíaca. Porém, como já estabe-
lecido, a disfunção tecidual do choque se instala já em 
fases iniciais, sendo necessário ao anestesiologista de 
trauma, atuar no sentido de reverter o déficit perfu-
sional. Para isso, faz-se necessária a monitorização da 
micro hemodinâmica e dos parâmetros metabólicos de 
perfusão tecidual, como lactato, clearance de lactato 
e déficit de bases, tanto estabelecendo metas para 
guiar terapia quanto para estabelecer prognóstico da 
severidade do choque. Odom et. al, em trabalho com 
N=4.742 pacientes de trauma, propõem que o lactato 
inicial colhido na admissão do paciente, e o clearance de 
lactato nas primeiras 6 horas de terapia, são os maiores 
preditores de risco de mortalidade no trauma [13]. Nes-
te trabalho, propõe que lactato inicial maior que 4.0mg/
dL estava associado com mortalidade de 18,8% (95% IC 
15,7-21,9%) e a terapia deve estabelecer como meta um 
clearance de lactato maior ou igual a 60% nas primeiras 
6 horas para redução da mortalidade (odds ratio = 1.0, IC 
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95%). Clerance de lactato menor que 30% nesse período 
estava associado com maiores índices de mortalidade 
(odds ratio = 4.3 (IC 95% 1,5-12,6%). A importância da 
avaliação do lactato inicial como marcador prognóstico 
é corroborada por estudo realizado posteriormente por 
Raux M et al e publicado na revista Anesthesiology em 
que 1.075 pacientes de trauma foram estudados e o lac-
tato foi marcador mais sensível do que o base excess para 
avaliar gravidade da injúria, necessidade de transfusão 
e mortalidade [12]. A restauração do pH para as faixas 
normais e correção da acidose tecidual deverá ser decor-
rência da terapia adequada e não do uso de bicarbonato 
venoso, uma vez que a administração de bicarbonato em 
pacientes com acidose lática está associado a maiores 
taxas de mortalidade perioperatória [37]. Os principais 
efeitos colaterais da terapia endovenosa de bicarbonato 
são: hipocalemia, exacerbação da hipocalcemia, prolon-
gamento do intervalo QT, piora da hipotensão, acidose 
liquórica paradoxal, acidose intracelular, hipercapnia e 
desvio da curva de dissociação do oxigênio da hemoglo-
bina para a esquerda, piorando a entrega de oxigênio 
aos tecidos periféricos e exacerbando a disóxia tecidual 
do choque, conforme apresentado na figura 4.

Figura 4.

HIPOTENSÃO PERMISSIVA
A reanimação volêmica restritiva e a manutenção 

permissiva da pressão arterial sistêmica em níveis sub-
normais constituem importante técnica na reanimação 
do controle de dano, como terapia ponte até o controle 
cirúrgico da lesão traumática. Apesar da segurança ter 

sido questionada e até ter posto a hipotensão permis-
siva em cheque como parte da estratégia terapêutica ao 
longo dos anos 1990 e 2000,  subsequentes revisões sis-
temáticas mostraram a segurança e eficácia da técnica, 
quando respeitadas suas contra-indicações e limitações: 
deve-se evitar a técnica quando há neurotrauma associa-
do, uma vez que há a necessidade imperiosa de manter 
a pressão de perfusão cerebral idealmente maior que 80 
mmHg para evitar danos neurológicos secundários [36]. 
Pacientes hipertensos crônicos, idosos e coronariopatas 
muitas vezes não toleram níveis mais baixos de pressão 
arterial e podem desenvolver sequelas orgânicas em 
decorrência da técnica. 

Dez estudos arrolados em revisão sistemática 
desenvolvida por Albreiki e Voegeli demonstraram 
menores taxas de mortalidade nos pacientes tratados 
com terapia fluidorrestritiva e hipotensão permissiva 
quando comparados com pacientes tratados com terapia 
volêmica liberal com objetivo de normotensão  (21,5% 
x 28,6% com p=0.004 )[37]. Em guideline recente publi-
cado no European Journal of Emergency surgery, Maegele 
et al. e o European guideline of trauma sugerem que em 
pacientes com sangramento ativo a conduta de hipoten-
são permissiva deve ter alvo de pressão arterial média 
de 65mmHg e/ou pressão arterial sistólica de 80-90 
mmHg até o controle cirúrgico do sangramento (nível 
de evidência 1C). Dados recentes com baixos níveis de 
evidência sugerem que a técnica pode tolerar até pres-
são arterial média de 50mmHg, exceto em pacientes 
com traumatismo crânio-encefálico associado [36].  

CONCLUSÃO
Desde as alterações fisiopatológicas que se desen-

volvem no período pré-hospitalar até as repercussões 
pós-operatórias do choque hemorrágico, o paciente 
traumatizado possui características ímpares que 
requerem do anestesiologista amplo conhecimento e 
habilidade no manejo das suas terapias farmacológicas. 
É de fundamental importância o diagnóstico precoce 
do estado de choque hemodinâmico, uma vez que as 
terapias já devem ser iniciadas visando a manutenção 
ou restauração da homeostasia perfusional antes da ins-
talação de disfunção orgânica. A terapia transoperatória 
não deve ser guiada somente por parâmetros da macro 
hemodinâmica (débito urinário > 1mL/Kg/h, pressão 
arterial e frequência cardíaca) mas sim, dever ser alvo 
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dirigida, objetivando correção dos marcadores de disó-
xia tecidual (base excess, lactato e clearance de lactato).

Dessa forma, com base nos trabalhos mais recentes 
publicados, os principais pontos-chave na estratégia de 
estabilização hemodinâmica do paciente politraumati-
zado são:

• Diagnóstico e intervenção precoces do estado de 
choque

• Determinação da etiologia do choque
• Controle adequado da via aérea quando indica-

do, evitando-se fármacos cardiodepressores
• Manutenção da Hemoglobina entre 7-9 g/dL
• Manter plaquetometria maior que 50.000/ mi-

crolitro de sangue
• Transfusão hemostática com relação PFC: Con-

centrado de hemácias 1:2
• Manter fibrinogenemia maior que 1.5-2.0 g/

dL. Transfundir 10 unidades de crioprecipitado 
[38].

• Administrar ácido tranexâmico dentro das 3 
primeiras horas de hemorragia, na dose endove-
nosa de ataque 1g em 10 minutos seguidos de 
1g em 8h.

• Manter normotermia
• Coletar dosagens seriadas de cálcio sérico, prin-

cipalmente quando da transfusão de mais de 3 
unidades de concentrados de hemácias (CH). 
Empiricamente, administrar 1g de cloreto de 
cálcio após a terceira unidade de CH quando do-
sagens de eletrólitos não estiverem disponíveis

• Correção da acidose tecidual com otimização 
perfusional. Evitar o uso de bicarbonato venoso, 
principalmente quando  o pH arterial for maior 
que 7,15

• Reanimação volêmica com solução cristalóide 
balanceada aquecida de forma titulada e fluido-
restritiva, objetivando clareamento do lactato 
maior que 60% nas primeiras 6 horas.

• Salvo contraindicações, lançar mão de técnicas 
de hipotensão arterial induzida, com pressão 
arterial média de até 65mmHg e/ou pressão 
arterial sistólica de 80-90mmHg
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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A manutenção 

da permeabilidade das vias aéreas superiores (VAS) é 
fundamental ao ato anestésico e para pacientes com 
apnéia obstrutiva do sono (OSA), pois há riscos na 
redução do tônus da musculatura faríngea durante todo 
o período perioperatório. O objetivo deste trabalho foi 
apresentar uma revisão sobre a relação entre OSA e a 
anestesia, enfatizando a importância da identificação 
prévia da síndrome da apnéia e hipopnéia obstrutiva do 
sono (SAHOS).

CONTEÚDO: A SAHOS ocorre principalmente por 
colapso total ou parcial da faringe, podendo levar a 
diminuição na saturação da oxihemoglobina e compli-
cações cardiovasculares, mais comuns no longevo, sexo 
masculino, obeso e com determinadas características 
crânio e orofaciais. Seu diagnóstico clínico e polisso-
nográfico prévio pode previnir surpresas na intubação 
traqueal e sedação devido a uma maior susceptibilidade 
à ocorrência de hipóxia e hipercapnia, mesmo na vigên-
cia de pulmões normais.

CONCLUSÕES: O diagnóstico e tratamento prévio 
da SAHOSleva ao uso do CPAP (pressão de ar positiva 
contínua) nas VAS para reduzir complicações periopera-
tórias e influenciar na conduta anestésica na recupera-
ção pós-anestésica mais segura.

Unitermos: Denças, Apnéia Obstrutiva do Sono 
(OSA); Ventilação,; síndrome de apneia e hipopneia 
obstrutiva do sono (SAHOS); pressão positiva contínua.

SUMMARY
BACKGROUND AND METHODS: Maintaining the 

patency of the upper airways is fundamental to anesthesia 
and patients with obstructive sleep apnea (OSA). During 
anesthesia or  sleep, the tonus of the pharyngeal muscles 
is reduced. It is important to identify patients with OSA 
to prevent risks in the perioperative period. The objective 
of this report was topresent a revision of the relationship 
between OSA and Ianestesia regarding planning of anesthe-
sia, stressing the importance of identifying the obstructive 
sleep apnea hypopnea syndrome (SAHOS).

CONTENTS: SAHOS is caused mainly by total or 
partial pharyngeal collapse, which may cause a reduction in 
hemoglobina saturation and cardiovascular complications. 
The main predisposing factors include aging, male gender, 
obesity, and cranial and orofacial characteristics. It is  prior 
diagnosis by its clinical and polysomnographic characteris-
tics, which also determine its severity. Patients with severe 
SAHOSmay present problems during tracheal intubation 
and sedation, and may be more susceptible to hypoxia and 
hypercapnia, even in the presence of normal lungs. 

CONCLUSION: Prior diagnosis and treatment of  
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SAHO Swith continuous positive pressure in the upper ai-
rways may reduce perioperative complications and influence 
the security of anesthetic and postanesthetic management.

Key Words: Diseases, Obstructive Sleep Apnea (OSA); 
Ventilation, continuous positive airway pressure (CPAP); 
obstructive sleep apnea hypopnea syndrome (SAHOS).

INTRODUÇÃO
Nas últimas três décadas a ciência tem se debruçado 

sobre o estudo do sono com importantes descobertas. 
Passamos em média um terço de nossas vidas dormindo 
e isso não ocorre por uma falha na evolução da espécie 
em suas precauções contra os predadores naturais. Ape-
sar da alteração da consciência e da aparente passivida-
de, o sono é um processo ativo, no qual nossa fisiologia 
se modifica via evolução da espécie humana. Embora o 
sono aparente ser um paradoxo evolutivo, precisamos 
do sono para sobreviver. Neste sono circadiano, o cére-
bro executa funções críticas na construção da memória 
e  reforça seu aprendizado de eliminar toxinas através 
dos processos inflamatório e imunológico. Curiosamen-
te, baleia e golfinho têm um hemisfério ligado ao sono, 
enquanto o outro permanece ativo para sua defesa con-
tra predadores naturais. O cavalo é capaz de tirar uma 
sesta durante o dia sem precisar se deitar...  A atividade 
elétrica cerebral é registrada com um padrão totalmente 
modificado, inclusive com potenciais de maior ampli-
tude no ECG durante o sono profundo quando compa-
rado com a vigília. O metabolismo e o comportamento 
hormonal também se modificam, tendo como exemplo 
típico o pico de liberação do hormônio do crescimento 
durante o sono, o que já justifica a importância dada ao 
sono na fase de crescimento. Sua estrutura denominada 
hipnograma, apresenta padrões de normalidade que va-
riam de acordo com a idade, haja vista as 16h de sono do 
recém-nato e  as 5h do octagenário. Durante uma noite 
de sono, passamos de forma cíclica pelas fases REM e 
não REM, sendo essa última subdividida em superficial 
e profunda. Uma boa noite de sono sem privação do 
REM (sonhos) garante uma interação adequada do in-
divíduo com o ambiente externo e promove o equilíbrio 
fisiológico necessário para prevenir transtornos a sua 
saúde.1   

 A privação do sono pode ocorrer pelo compro-
metimento na quantidade e/ou qualidade do sono com 
repercussões negativas a longo prazo  no psiquismo e na 

homeostase interna do paciente. Durante a anamnese, o 
paciente que trabalhe em plantão noturno ou em turnos 
alternados poderá queixar-se de dificuldade para iniciar 
e manter o sono, despertar antes da hora ou despertar 
com sensação de cansaço por sono não reparador. 2-4

Entre as causas deste sono não reparador e fragmen-
tado com comprometimento na qualidade, destacam-se  
os distúrbios respiratórios, sendo a apneia obstrutiva 
do sono (obstructive sleep apnea-OSA), o mais comum.  
Trata-se de um distúrbio obstrutivo mecânico das vias 
aéreas superiores de origem multifatorial. Durante o 
adormecimento ocorre o relaxamento das estruturas 
musculares no entorno das vias aéreas superiores, pro-
duzindo um estreitamento fisiológico. Quando já existe 
estreitamento provocado por fatores constitucionais e/
ou adquiridos, esse relaxamento pode produzir a obs-
trução das vias aéreas e consequentemente episódios 
de apneias durante sono repleto de roncos e episódios 
apneicos. Cada evento de apneia produz uma queda na 
saturação de oxigênio e alteração na dinâmica respira-
tória acompanhada de esforço torácico para superar a 
obstrução. A hipoxemia e o esforço respiratório torácico 
estão implicados na produção e/ou agravamento de 
condições clínicas sistêmicas. Cada evento de apneia 
é finalizado com um breve despertar inconsciente que 
produz a abertura das vias aéreas. Esses despertares 
fragmentam o sono e reduzem o seu efeito reparador, 
comprometendo a qualidade e produzindo sintomas 
diurnos relacionados com a privação do sono. 5

A história desta apneia do sono se iniciou quando 
Sir William Olser, usou pela primeira vez o termo  
“Pickwickian” para descrever um paciente obeso   com 
hipersonolência, semelhante ao personagem Joe, o 
menino gordo da obra do escritor conterrâneo Charles 
Dickens (1812-1870). Fã de Dickens, o pai da medi-
cina moderna, em sua obra The principles and practice 
of medicine (1905), registrou o seguinte comentário: 
“Tenho observado um fenômeno extraordinário que associa 
a excessiva obesidade de pessoas jovens a uma incontrolável 
tendência a dormir –como Joe, o menino obeso de Pickwick.

Em 1956,  Burwell  descreveu a Síndrome de Pickwi-
ck em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, 
sonolência e fadiga extrema, bem como menor fluxo 
de ar para os pulmões ou insuficiência respiratória. Em 
1965, Gastaut registrou a respiração e padrões de sono 
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de um paciente com Síndrome de Pickwick e a renomeou 
com  o nome de ‘Apneia Obstrutiva do Sono’ (OSA).

    Na década de 80. o médico australiano Colin E. 
Sullivan testou pela primeira vez um fluxo de pressão 
positiva para tratar pacientes com dificuldades res-
piratórias durante o sono. A pressão de ar criava uma 
coluna pneumático que evitava a obstrução das vias 
respiratórias superiores.  Em 1981, Colin Sullivan e os 
cols. Berthon-Jones, Issa e Eves, apresentaram um novo 
método de tratamento para a síndrome SAHOS: a má-
quina  ‘Continuous Positive Airway Pressure’ ou CPAP que 
se transfornou  no tratamento preferido por todos que 
sofrem de apneia do sono (OSA).  O plano de tratamen-
to começou com um motor de aspirador de pó invertido 
que soprava ar através das narinas do portador de OSA 
através de um tubo de silastic para manter as vias aéreas 
abertas. As primeiras máquinas CPAP eram grandes, 
volumosas e barulhentas, mas no final da década de 80, 
muitas melhorias foram feitas à máquina e às máscaras 
do usuário. Atualmente, o moderno aparelho CPAP pas-
sou a ser considerado o tratamento “padrão ouro” para 
pacientes que sofrem de apneia obstrutiva do sono. 6,7

.A história clínica e o exame físico são funda-
mentais para o diagnóstico da OSA, mas é através da 
polissonografia (1965), estudo das múltiplas variáveis 
eletrofisiológicas do sono, que se complementa o 
diagnóstico e se define a gravidade da apneia. Estudos 
epidemiológicos realizados nos EUA, Europa, Austrália 
e Ásia demonstraram que a apneia do sono pode ocorrer 
em um de cada cinco adultos na forma leve e em um de 

cada quinze na forma moderada ou severa, enfatizando 
sua relevância na prática médica. 8,9

Por conseguinte, a apneia do sono (OSA) vem ocu-
pando posição de destaque nas ciências neurológicas, 
tisiológicas e anestesiológicas, sendo imperativo conhe-
cer os seus mecanismos e consequências nas diversas 
áreas de atuação da medicina atuam na SO, SRPA e 
UTI. A ciência a reconheceu como mais um fator de 
risco cardiovascular e cerebral. Tratar a apneia do sono 
proporciona um melhor controle da hipertensão arte-
rial sistêmica,  coronariopatia, insuficiência cardíaca, 
arritmias cardíacas e morte súbita, inclusive um risco 
maior de acidente vascular cerebral.10-14

    A obesidade é o fator adquirido que mais se associa 
com a apneia do sono e também com a sua gravidade na 
anestesia e na vida do insone. Fez parte das descrições 
iniciais da síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva 
do sono (SAHOS), sendo hoje reconhecida como o prin-
cipal fator coadjuvante nos distúrbios respiratórios do 
sono. No obeso com apnéia do sono e roncos, pode-se 
prever intubação difícil na anestesia geral em função do 
acúmulo de gordura na faringe e queda da língua, Por-
tanto, a primeira medida terapêutica para esses casos é 
a redução do peso, inclusive em casos selecionados há 
indicação de cirurgia bariátrica.  Em 1960, verificou-se 
não ser a obesidade o único fator desencadeante da OSA, 
pois há outras comorbidades associadas à  sua gênese. 15

No tratamento não farmacológico, o uso do aparelho 
de CPAP (Sullivan,1981) que corrige o componente 
obstrutivo respiratório durante o sono é o tratamento 
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mais indicado especialmente nos casos moderados ou 
acentuados. Em casos selecionados o tratamento tam-
bém poderá ser realizado através do uso de aparelhos 
ortodônticos intraorais ou mesmo cirurgias, nos casos 
mais severos. O tratamento dessa condição clínica pro-
porciona efeitos imediatos com a melhora na qualidade 
de vida ao corrigir a privação do sono e de longo prazo 
ao minimizar o fator de risco que essa entidade nosoló-
gica representa. 15

OSA E CPAP
  Um dos avanços mais importantes na recente his-

tória da medicina do sono foi a descrição  da apneia obs-
trutiva do sono (OSA)  por Gastaut (1965), ao renomear 
a síndrome de Pickwick descrita por Burwell (1956) 
que,  por sua vez, advém da 1ª descrição médica de Sir  
Orson Wels: “Doença de Pickwick” (1905).9   Durante 
anos, especialistas examinaram a apneia obstrutiva do 
sono – OSA (Obstructive Sleep Apnea) como um  simples 
e intermitente fechamento da via aérea superior (VAS),  
ficando  o tratamento  focado na simples eliminação de 
obstrução das vias aéreas.  A revolução no tratamento 
da OSA veio com a introdução da terapia de pressão po-
sitiva contínua nas vias aéreas –CPAP(1981) - através de 
uma máscara nasal ou oronasal ligado a um compressor 
com fluxo de ar superior à pressão atmosférica.6  CPAP 
ou BIPAP representam  importante descoberta médica 
para a clínica e a pesquisa do sono, pois até então, o 
único tratamento eficaz para  contornar a obstrução 
das vias aéreas superiores (VAS) na OSA era invasivo: a 
traqueostomia. 16-19 

A resposta favorável e rápida à terapia com CPAP 
também apontou um novo mecanismo fisiopatogênico: 
a hipóxia intermitente  induziria  alterações inflamató-
rias como ocorre na obesidade, uma doença prevalente 
entre os pacientes com OSA. Os curtos ciclos repetitivos 
de hipóxia e reoxigenação ativam diferentes processos 
inflamatórios e liberam citocinas pró-inflamatórias 
(eritropoietina- EPO, fator de crescimento endotelial-
-VEGF), quimiocininas e moléculas de aderência que 
podem resultar em lesão e disfunção endotelial, levando 
à aterosclerose e a doenças cardiovasculares.Há evidên-
cias que a atual pandemia global da obesidade aumen-
tou o risco de doenças cardiovasculares, de modo que 
o hipertenso portador de OSA apresenta elevada taxa 
de morbimortalidade cardiovascular. A fisiopatogênese 
das doenças cardiovasculares de pacientes com OSA não 

é totalmente compreendida, embora a hipóxia intermi-
tente que provoca o fechamento frequente das vias aé-
reas superiores (VAS) nestes pacientes  desempenhem 
um papel importante na fisiopatologia das complicações 
inflamatórias cardiovasculares. Evidências também 
confirmam uma associação independente entre OSA e 
cardiopatia isquêmica, arritmia, insuficiência cardíaca e 
acidente vascular cerebral. 10-15

O corpo responde à hipóxia grave e sustentada por 
meio de vários mecanismos adaptativos que visam 
melhorar a perfusão e a oxigenação tecidual. A hipóxia 
intermitente da OSA é diferente da hipóxia sustentada 
observada em pacientes com doenças pulmonares crô-
nicas. Bem mais grave são os curtos ciclos repetitivos 
de hipóxia e reoxigenação como ocorrem na OSA, pois 
ativam diferentes processos  pró-inflamatórios que  
resultam em lesão e disfunção endotelial vascular como 
a aterosclerose. Esta linha de pesquisa sobre hipóxia 
intermitente faz da OSA  um importante problema de 
saúde pública e pode abrir  portas para o desenvolvimen-
to de novas modalidades de tratamento direcionadas 
à supressão das cascatas inflamatórias intermitentes 
induzidas em pacientes com OSA, em particular para os 
portadores crônicos da  doença que sejam submetidos a 
atos cirúrgicos complexos e prolongados  em situações 
de emergência. 16-19

PERIOPERATÓRIO DE PACIENTES  COM   OSA
A maior parte das pessoas com apneia do sono (OSA) 

não sabe que sofre deste distúrbio hipoxemiante, pois 
nem todos roncam. Frente às complicações anestésicas 
presentes nos pacientes  com OSA, os anestesiologistas 
devem se  familiarizar com esse distúrbio do sono, pois 
está presente em cerca de 10% da população adulta 
cirúrgica sob anestesia geral.  Alguns estudos eviden-
ciaram que pacientes com OSA apresentam intubação 
difícil em 13% a 24% dos casos, com necessidade (8%) 
de intubação “acordada”, pois têm a circunferência do 
pescoço aumentada, índice de Mallampati elevado e 
alterações esqueléticas craniofaciais  indicadoras de 
intubação difícil.Sabe-se que os agentes depressores da 
anestesia e da sedação provocam relaxamento das VAS 
e reduzem a capacidade de despertar frente a estímulos 
hipóxicos e hipercárbicos, o que pode agravar ou preci-
pitar a OSA. Há evidências que a OSA possa contribuir 
para morbidade e mortalidade perioperatória, sobre-
tudo nas cirurgias da cabeça e pescoço ao reduzir do 
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calibre das VAS por edema pós-operatório pela presença 
de tubos nasais (tais como sonda nasogástrica e tubo 
nasal) ou obstrução intraluminal (hematoma). 15-19   A 
presença de dor em virtude de intervenção cirúrgica 
abdominal alta ou da caixa torácica pode comprometer 
a ventilação, o que também ocorre na posição supina 
em pacientes predispostos à OSA Justifica-se, pois, 
uma boa avaliação pré-anestésica, incluindo estudo po-
lissonográfico do sono, uso de CPAP e ecocardiograma.   
Algumas vezes, a suspeita de OSA pelo anestesiologista 
é somente estabelecida na sala cirúrgica, quando o 
paciente está sendo submetido a algum procedimento 
cirúrgico. Paciente longevo, obeso e hipertenso que 
apresente roncos após a medicação pré-anestésica pode 
poantar para obstrução de VAS. Este menor permea-
bilidade das vias aéreas pode ser indício de intubação 
traqueal difícil com necessidade de maior vigilância na 
recuperação pós-anestésica na SRPA ou na UTI. Sendo 
assim, o anestesiologista deve ser um potencial incenti-
vador para investigação pré-anestésica de OSA naqueles 
pacientes mais suscetíveis, como menopausados ou an-
dropausados, obesos com ou sem síndrome metabólica, 
arterioscleróticos,  hipertensos, pescoço grosso-curto, 
elevado índice de Malampatti, nefropata e suas doenças 
associadas.  20,21 (vide Fig.1)

CONDUTA ANESTÉSICA  PARA  O 
PACIENTE COM OSA

Diante da suspeita de OSA, deve-se solicitar o 
parecer do neurologista para possível  investigação 
polissonográfica – exame diagnóstico “standard” com 
intuito de quantificar a gravidade da apnéia para uso 
de CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) no pré 
e pós-operatório destes pacientes. Inclusive o traçado 
do polissonograma tem facultado outra denominação 
para esta patologia obstrutiva respiratória: síndrome de 
apnéia e hipopnéia obstrutiva do sono (SAHOS).

Em se tratando de uma patologia multifatorial 
(idade, sobrepeso, sedentarismo, hipertensão, entre 
outros). O paciente obeso pode ser determinante de 
uma intubação difícil devido ao exeesso de gordura 
na faringe, A terapêutica deve ser multiprofisssional 
(neurologista, psicólogo, fisioterapeuta)  e multimodal 
- farmacológico (hipnótico, melatonina, antipsicótico, 
antidepressivo, anticonvulsilvante e planta medicinal) e 
não farmacológico (comportamental, cirúrgico e CPAP).  
É de bom alvitre uso do CPAP (padrão-ouro) por quatro 

a seis semanas antes do procedimento cirúrgico, com 
objetivo de reduzir o edema das VAS e as complicações 
clínicas da doença. Nos casos graves, em que não haja 
adaptação do CPAP ou o tratamento instituído não 
tenha sido efetivo, a traqueostomia deve ser sempre 
considerada pela equipe cirúrgica. 

Medicações pré-anestésicas e intra-operatórias que 
possam exacerbar obstrução em pacientes com OSA 
devem ser evitadas, tanto quanto possível; quando 
imprescindíveis, seu uso deve ser criterioso sob moni-
torização da saturação de oxigênio (sPO2), sobretudo 
no uso combinado intraoperatório de opioides e blo-
queadores neuromusculares (BNM) ou SO4Mg. Sempre  
buscar garantir acesso aos antagonistas farmacológicos: 
naloxone, flamazenil, sugammadex, gluconato de cálcio, 
entre outros.

A escolha da técnica anestésica depende da expe-
riência do anestesiologista, do tipo e localização do 
procedimento cirúrgico, da gravidade da AOS (OSA), 
da disponibilidade de monitorização  na SO ou na SRPA 
e de pessoal treinado no pós-operatório na SRPA e/ou 
UTI  para atender às complicações nestes pacientes. A 
equipe cirúrgica deve procurar minimizar os fatores que 
contribuam para o desenvolvimento de complicações no 
pós-operatório, como intervenções cirúrgicas da parte 
superior do abdômen, da cabeça e do pescoço; tempo 
anestésico elevado (maior que três horas); uso BNM de 
longa duração; uso de analgésicos opioides e procedi-
mentos cirúrgicos de de emergência. 27-32 

Em atos cirúrgicos sob anestesia geral, os agentes 
de indução e manutenção devem ser de curta duração 
e passíveis de antagonismo farmacológico. O uso de 
técnicas anestésicas regionais, como anestesia peridural 
ou subaracnóidea, pode ser a melhor opção para contro-
lar os episódios repetitivos de hipercpnia e hipóxia, ao 
lado de uma hiperativadade simpática por up regulation 
dos receptores α e β . Além disso, problemas potenciais 
perioperatórios na manutenção da permeabilidade das 
VAS e na supressão de respostas do despertar associa-
das à anestesia geral, podem ser evitados, sempre que 
possível com técnicas regionais, pois os pacientes estão 
conscientes e cooperativos. A anestesia peridural contí-
nua pode estender seu benefício ao pós-operatório ime-
diato, diminuindo a dor e reduzindo a necessidade de 
analgésicos opioides no resgate da analgesia.1,2,12,24.30-42 

Diante de risco potencial de dificuldade na intubação 
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traqueal na OSA, recomenda-se disponibilizar dispo-
sitivos auxiliares, como broncofibroscopia e máscara 
laríngea para manuseio de uma provável via aérea 
difícil.  Atentar para  uma extubação de risco, realizan-
do-a quando o paciente estiver acordado e com  reflexos 
protetores das VAS. Recomenda-se o controle adequado 
da dor pós-operatória, pois sua presença pode aumen-
tar o consumo de oxigênio com comprometimento da 
oxigenação  e aparecimento de hipóxia nestes pacientes. 
Deve-se dar preferência à anestesia locorregional, 
antiinflamatórios não-hormonais, evitando-se o uso de 
opióides. A provisão de oxigenoterapia nesses pacientes 
agudamente hipoxêmicos no pós-operatório na SRPA é 
crítica; ter em mente a curva de dissociação de oxigênio 
ou apenas acompanhar o oxímetro pode fornecer uma 
referência conceitual sobre a distribuição de oxigênio 
aos tecidos. Por fim, uma consideração cuidadosa da 
causa da hipoxemia permite a titulação apropriada do 
oxigênio na cabeceira do paciente diante da necessidade 
de aporte ventilatório de O2  a 100% sob cateter ou más-
cara nasal na paciente hipoxêmica. Aqueles pacientes 
com OSA grave (obesidade mórbida, hipertensão severa 
e insuficiência renal) cuja saturação da oxiemoglobina 
estiver abaixo de 80%, devem ser encaminhados à Uni-
dade de Terapia Intensiva. 15,22-35

O uso do CPAP deve ser reiniciado logo após a 
extubação traqueal, já na recuperação pós-anestésica 
na SRPA. A hipoxemia nesses pacientes não deve ser 
tratada com suplementação isolada de oxigênio por 
tempo prolongado, uma vez que essa conduta suprime 
o estímulo para o despertar (alcalose respiratória) ou 
aumenta a retenção de CO2 por eventos obstrutivos. 
1,2,12,23-35,40-49

É importante o anestesiologista seguir um protocolo  
que contemple o diagnóstico prévio e  identifique fatores 
de risco para a OSA para facilitar a  escolha de um proce-
dimento anestésico mais adequado e instituir cuidados 
pós-operatórios individualizados. Os  portadores de 

OSA padecem maior risco de complicações respiratórias 
relacionadas aos procedimentos anestésicos. É frequen-
te a dificuldade de intubação traqueal, agravamento de 
obstrução da VAS com episódios hipoxêmicos e aumen-
to do limiar para o despertar após uso de anestésicos 
gerais,  analgésicos opióides e bloqueadores neuromus-
culares por serem depressores respiratórios.   O uso do 
CPAP (fig. 2) deve ser estimulado durante os períodos 
pré-operatório e pós-operatório imediato em pacientes 
com OSA em função  de sua reconhecida eficácia em 
controlar as complicações ventilatórias relacionadas 
à doença e à  anestesiologia. A grande controvérsia no 
tratamento ambulatorial dos pacientes cirúrgicos com 
diagnóstico suspeito de OSA, pois envolve   uma  maior  
vigilância do anestesiologiosta e uma  adquada moni-
torização no pós-operatório para minimizar riscos. 36-45

Os pacientes com OSA estão em risco de complica-
ções críticas com risco de vida após a cirurgia. Obesi-
dade mórbida, sexo masculino, pacientes com OSA não 
diagnosticados ou parcialmente tratada, anestésicos, 
opioides, sedativos e curare de efeito prolongado e ain-
da a falta de monitoramento perioperatóro são fatores 
de risco para essas graves complicações. Um exemplo 
desta gravidade é a anestesia para cirurgia bariátrica em 
paciente obeso com uso irregular de CPAP.  A educação 
da equipe anestésico-cirúrgica, dos pacientes com OSA 
e de seus acompanhantes em relação a esses fatores 
de risco é fundamental para garantir que os pacientes 
com OSA sejam “otimizados” antes, durante e  após a 
cirurgia. O monitoramento contínuo pós-operatório 
nas primeiras 24 horas e a melhora na adesão ao CPAP 
podem mitigar o risco de morte ou eventos de quase-
-morte em pacientes com OSA suspeita ou não tratada 
na SRPA ou na UTI. 40-49

Concluindo, a  síndrome de apneia e hipopneia  obs-
trutiva do sono (SAHOS) acomete aproximadamente 
30% da população adulta mundial e 90% dos pacientes 
convive com a doença sem receber o diagnóstico e con-
tinua sem tratamento. A apneia do sono é um problema 
médico grave, com probabilidade de alterar a vida do 
portador da síndrome, podendo contribuir para certos 
transtornos que podem colocar a vida em perigo como 
em anestesia geral para cirurgia de urgência sem vaga 
na UTI do hospital. Por outro lado, OSA é facilmente 
diagnosticada e tratada efetivamente. Com o tratamen-
to clínico e fisioterapêutico, a respiração adquire um 
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ritmo regular, os roncos cessam, um sono tranquilo é 
restabelecido e a qualidade de vida volta a melhorar. 
Vale lembrar que alguns hábitos de higiene do sono po-
dem contribuir para a melhora da insônia: perder peso, 
dormir na hora certa na cama (de lado e com cabeceira 
elevada em 15-20 cm), evitar bebida alcoólica, fumar e 
comidas pesadas antes de deitar: medidas simples que 
podem evitar o problema de insônia crônica no futuro.
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RESUMO
O trabalho por turnos é considerado necessário para 

garantir a continuidade dos cuidados em hospitais, ma-
ternidades e postos de saúde de urgências nas cidades 
modernas. O  turno da noite é uma das razões mais 
frequentes para o rompimento dos ritmos circadianos, 
causando alterações significativas do sono e funções 
biológicas inportantes que podem afetar o bem-estar fí-
sico e psicológico, impactando negativamente o desem-
penho do anestesiologista no trabalho de plantonista. 
Os distúrbios do sono (insônia e apneia obstrutiva do 
sono/OSA) são mais comuns entre os trabalhadores em 
turnos, especialmente no plantão noturno, exacerban-
do os riscos de segurança adversa, desempenho com-
prometido, lesões ocupacionais e resultados nefastos 
à saúde do  plantonista. Anestesiologistas do horário 
noturno rotativo necessitam de atenção especial devido 
ao maior risco de insatisfação no trabalho e de efeitos 
indesejáveis   à sua higidez. As sociedades de classe 
(SBA-SAERN) devem lançar campanhas educacionas 
para  prevenção ou minimização de fatores que piorem 

a função sono-vigília  com prejuízo do estado de alerta 
após longas horas de trabalho nos turnos rotativos a fim 
e reduzir a adversidade relacionada ao plantão noturno 
ou em turnos no setor hospitalar e postos de saúde.

SUMMARY.
Shift work is considered necessary to ensure continuity 

of care in hospitals and emergency health centers in modern 
cities. Night shift is one of the most frequent reasons for 
disruption of circadian rhythms, causing significant al-
terations of sleep and important biological functions that 
can affect the physical and psychological well-being and 
negatively impact the performance of the anesthesiologist 
at work. Sleep disorders (insomnia and obstructive sleep 
apnea / OSA) are more common among shift workers, 
especially at night shift, exacerbating adverse safety risks, 
compromised performance, occupational injuries, and 
adverse health outcomes. Anesthesiologists at rotating 
night time need special attention because of the increased 
risk of work dissatisfaction and undesirable health effects. 
Class societies (SBA-SAERN) should initiate educational 
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campaigns to prevent or minimize factors that worsen 
sleep-wake function with loss of alertness for long working 
hours in rotating shifts in order to reduce adverse events 
related to the shift night or shifts at the hospital’s surgical 
center and at the ready-care health centers.

INTRODUÇÃO
Na mitologia helênica, Zeus foi alçado à condição de 

deus maior do Olimpo por ter sido o único filho de Hera 
(Terra) a não ser devorado pelo próprio pai, Cronos 
(Tempo). Na tradição judaico-cristã, o tempo (do latim: 
tempus) surgiu com a criação da luz do dia: E Deus disse: 
“Exista a luz. E a luz existiu... e chamou a luz, dia”... (Gên, 
1;3-5). O processo de criação se efetuou através da sepa-
ração dos opostos: luz/trevas. O ciclo dia/noite (claro/
escuro) passou a ser a mais primitiva influência do 
tempo na sobrevivência da vida humana. A sabedoria 
humana adaptativa está condicionada à capacidade de 
medir os movimentos (tempo) e de perceber a adequa-
ção dualística, segundo a razão: “Há tempo de nascer e de 
morrer; de guerra e de paz; de falar e de calar, de amor e de 
ódio”...(Eclesiastes, 3;1-8) Na teologia de Santo Agosti-
nho, “o tempo seria uma caminhada rumo a não existência, 
pois o presente só surge para virar passado...”

Para Newton (1642-1727), “A duração do tempo 
absoluto flui uniformemente, sem relação com nenhuma 
coisa externa”. O tempo seria eterno e nada mudaria seu 
“tique-taque” constante. Na realidade, a vivência muda 
a percepção temporal a partir de certa idade, mas nunca 
o tempo em si, pois, se na infância, tínhamos a impres-
são de que o tempo passava mais devagar, à medida que 
envelhecemos parece que se acelera. De acordo com a 
teoria da relatividade geral de Einstein (1879-1955), 
no espaço e tempo os eventos estão indissoluvelmente 
interligados desde o Big Bang. Em velocidades próximas 
à da luz (300.000 km.s-1), a massa de um corpo aumenta 
de forma perceptível, o espaço se contrai e o tempo passa 
mais devagar. Como o tempo faz parte do espaço, pode 
apresentar-se numa forma tridimensional denominada 
espaço-tempo. Este espaço-tempo é o binômio concedi-
do a cada criatura para o seu desenvolvimento na Terra, 
pois de sua distorção resulta na gravidade, essencial à 
vida no planeta decorrente de sua rotação (24h) em tor-
no do sol no sentido anti-horário: velocidade de transla-
ção em torno do sol é 107.000 Km/h e  em torno de seu 
próprio eixo (rotação à esquerda) é 1.666 Km/h ou 465 

m/s  na linha do Equador e diminuindo ao se aproximar 
dos polos. Ao contrário do que se costuma dizer: “o tem-
po passou”, nós é que nos movemos no espaço-tempo 
de cada plano existente. Os movimentos dos ponteiros 
do relógio apenas registram numericamente a nossa 
passagem dentro do tempo. Embora seja um meio e não 
a finalidade a ser atingida, o tempo é a única variável 
igual para todos os seres vivos. 1-10

A CRONOBIOLOGIA E A ANESTESIA
A ciência cronobiológica investiga os ritmos biológi-

cos, concebendo o tempo como principal determinante 
dos eventos evolutivos responsáveis pela homeostase 
antecipativa dos seres vivos na Terra. Diversos meca-
nismos biológicos são caóticos,  como a reprodução, o 
tremor, a atividade neuronal e da célula miocárdica, a 
bifurcação dos bronquíolos nos pulmões (desenho frac-
tal). A variável hiperbinâmica torna complexa e menos 
previsível na análise da variabilidade do parâmetro 
clínico no decorrer do tempo. A análise caótica tem 
permitido reavaliar as práticas anestésicas atuais, com 
a tentativa de uma análise linear mais fácil e didática 
de aparelhos como ECG (Einthoven,1903) sobre a ati-
vidade cardíaca e o EEG (Berger,1934) & BISspectreal 
(Barnett et al. & Dumermuth et al.,1971) na avaliação 
do ritmo neuronal cerebral pelo índice bisespectral 
(análise Fourrier) a fim de avaliar profundidade anesté-
sica. Ao estudar os ritmos circadianos, infradianos e ul-
tradianos na biologia humana, a cronobiologia  analisa 
didática e  temporalmente seus mecanismos geradores 
de oscilações sustentadas em todos os níveis biológicos, 
adaptando-se a  um planeta que se movimenta em três 
sentidos: em torno de seu eixo, contornando o sol e em 
direção ao centro da galáxia. A periodicidade circadiana 
é uma função determinada geneticamente em formas 
de vida complexa (membrana, célula, órgão, sistema) 
para adaptação filogenética ao ambiente, pois mede 
a interdependência da fisiologia humana e dos ciclos 
ambientais. Os ritmos humanos são periódicos, adap-
tado ao ritmo claro/escuro, mas persistem inclusive em 
condições de claro ou escuro contínuo. 10-17

Os núcleos supraquiasmáticos (NSQ) hipotalâmicos 
são considerados como marcapasso neural (relógio bio-
lógico) ao lado da glândula pineal, mantendo a sincro-
nização temporal interna entre o ritmo fisiológico e o 
comportamental. Sincronizadores exógenos participam 
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da organização temporal do organismo, como os ciclos 
claro/escuro, repouso/atividade,  jejum/alimentação, 
além de fatores sociais  (escala de plantão e de férias; vôo 
intercontinental -jet lag). Do ponto de vista evolutivo, 
somente os seres mais aptos a perceber antecipadamen-
te mudanças ambientais geofísicas e a modificar adap-
tativamente sua fisiologia, foram capazes de sobreviver 
e evoluir em escala ontogênica e filogênica. Pode-se 
medir o tempo em que um acontecimento ocorre depois 
de outro. A separação dos dois acontecimentos (inter-
valo) pode ser medida (períodos de duração) via  reló-
gios (dia, hora, minuto e segundo),por calendários  (se-
mana,  mês,  ano,  década, século e milênio), os registros 
de nossa passagem dentro do tempo. Muitos eventos 
orgânicos ligados à reprodução da espécie ostentam 
padrão cronobiológico bem determinado - ultradiano 
(<dia), circadiano (= dia), infradiano (semanal, mensal, 
sazonal, anual) - cujo conhecimento contribuirá para o 
bom atendimento médico, obstétrico e anestesiológico. 
Na interface farnacologia & cronobiologia, a cronofar-
macologia estuda a influência do momento da prescri-
ção e administração do fármaco, seu trânsito plasmático 
(cronofarmacocinética) e a busca de maximização dos 
seus efeitos terapêuticos na biofase ou na redução da 
sua toxicidade sistêmica (cronofarmacodinâmica). 11-17

A NOITE E O ATO ANESTÉSICO
Homens caçadores/coletores pré-históricos e suas 

fêmeas  passavam dia e noite, amontoados em cavernas 
frias, sabendo que poderiam, a qualquer momento, 
ser apanhados e despedaçados por predadores natu-
rais. Apesar de sua ocorrência caótica, a ritmicidade 
dos parâmetros biológicos em função da hora do dia 
(temperatura, secreções, excreções, fadiga etc.) sem-
pre acompanhou  a caça, a pesca e a coleta de frutos. 
Do ponto de vista evolutivo, a baixa luminosidade da 
noite representava maior segurança para o homem 
caçador-coletor na sua caverna frente aos predadores. A 
noite escura  seria para repousar, dormir e  reproduzir 
seu DNA, pois a descoberta do fogo data apenas de 300 
a 500.000 anos aC. Apesar da crescente vida urbana, 
somente a  partir da descoberta de T. Edison (1869), a 
iluminação elétrica tornou-se cada vez mais universali-
zada, mudando o padrão do comportamento humano, 
sobretudo nos grandes centros urbanos, onde a vivência 
social sob a luz artificial noturna é uma constante  no 

avanço tecnológico industrial, comercial, na expansão 
do turística e no conforto na vivência do lar. 1,2,7-9

PARÂMETROS CIRCADIANOS RELACIONADOS 
À ATIVIDADE ANESTÉSICA

  Ritmicidade circadiana é intrínseca à matéria viva. 
Ritmos circadianos estão presentes em diversas funções 
corporais nos vários sistemas fundamentais ao ato 
anestésico em condições de normalidade ou patológicas. 
O conhecimento destas variações dia/noite fornecerá ao 
anestesiologista condições de administar uma anestesia 
mais equilibrada, inclusive antecipando eventuais com-
plicações. Vamos discutir cronobiologicamente algumas 
variáveis importantes no bom êxito da anestesia.

Dor - A percepção dolorosa é subjetiva, individual 
e intransferível. Do ponto de vista evolutivo, o menor 
limiar doloroso à noite tem contribuído para defesa do 
Homo contra os seus pedradores naturais. A compreen-
são das interações circadianas do sistema neuroimune 
pode orientar o tratamento de pacientes com dor 
aguda ou crônica.  Os valores matutinos de endorfina, 
lipotropina, ACTH , cortisol estão mais elevados e os 
de prostaglandinas (PG) estão diminuídos. Os escores 
registrados por escala Analógica Visual (VAS) são mais 
baixos de manhã em função do aumento de media-
dores antinoceptivos (ACTH, cortisona, endorfinas, 
encefalinas) e da maior atividade simpática . Além da 
maior atividade parassimpática noturna, exacerba-se a 
atividade dos neurotransmissores e de mediadores  pro-
-álgicos - histamina, PGs e ocitocina -concomitante ao 
déficit de endorfinas, dinorfinas e encefalinas. Assim, a 
silêncio noturno e o isolamento social do paciente no ci-
rurgia noturna  não podem ser a única justificativa para 
a maior intensidade da dor à noite, nem consequência 
da fadiga da equipe anestésico-cirúrgica. Modificações 
neuro-humorais justificam a menor intensidade da 
resposta álgica matutina e vespertina, pois há predo-
minância de neurotransmissores centrais antálgicos: 
endorfinas, encefalinas, noradrenalina durante o dia 
(fase clara). No período noturno pró-álgico, o aumento 
de melatonina, serotonina e acetilcolina (antálgicos) e 
como contraponto, a redução drástica de endorfinas, 
corticosteroides facilitam o processo inflamatório. Além 
disso, a iluminação constante por luz elétrica à noite nos 
hospitais, mudou também os padrões de atividade do(a) 
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plantonista pela redução da melatonina com déficit em 
funções indutora do sono, antálgica e imunoproteto-
ra. 1,2,17-19  

   Perda Sanguínea ou Hemorragia -  Aumento 
noturno no nível plasmático de heparina e redução da 
adesividade das plaquetas justificam a maior tendên-
cia à hemorragia noturna em intervenção cirúrgica. 
Diferentemente, os sangramentos por disfunção auto-
nômica arterial simpática acompanham paralelamente 
as variações circadianas da pressão arterial. Dados epi-
demiológicos têm demonstrado a tendência de elevação 
da pressão arterial (PA) mais sensível a partir da manhã 
(hiperatividade simpática), com maior risco de hemor-
ragias intracranianas e subaracnoideas no período ma-
tutino/vespertino. Já se observou maior incidência de 
hemorragia cerebral ou por ruptura de aneurisma com 
pico de frequência em torno do meio-dia. 20,21  

   Risco de Alergia e de Crise de Asma - A maior 
atividade noturna de alérgenos é decorrente da maior 
potência de histamina, SRS (autacoide) e outras citoci-
nas do processo inflamatório durante a noite; também 
há elevação de histamina e heparina, justificando o in-
cremento de reações alérgicas (urticárias, asma, apneia 
obstrutiva noturna). Além da maior reatividade cutânea 
na aplicação tópica de histamina à noite, outras doenças 
de origem alérgica têm sua maior atividade cronestésica 
durante a madrugada, como a asma brônquica e a rinite 
alérgica. No caso de asma brônquica, há demonstração 
de menor responsividade à ação anti-inflamatória 
bronquiolar com repercussão expiratória, justificando a 
dificuldade do tratamento farmacológico noturno com 
xantinas, β2 agonistas e corticosteroides. À noite, obser-
vou-se ser mais fácil a dessaturação da oxihemoglobina 
(< 90%) no oxímetro de pulso.  Também é relevante sa-
ber que o exercício forçado e a hiperventilação agravam 
a dispnéia, sobretudo no período da madrugada. O mal 
asmático ou uma crise não controlada farmacologica-
mente pode ser causa de adiamento do ato anestésico 
até a sua resolução clínica. 1,2,22,23

Hipertensão Arterial – Infarto do Miocárdio
    A cronestesia hemodinâmica depende da pe-

riodicidade circadiana distinta com prevalência do 
sistema autonômico simpático durante o dia e marcado 

aumento da atividade parassimpática à noite: de dia, há 
necessidade da busca de água e alimento, fuga e luta e 
de repouso ou busca de reprodução na fase escura com 
ou sem luar. A elevação tensional matutina depende 
de níveis de noradrenalina e angiotensina, de maior 
agregação plaquetária, do aumento da protrombina e da 
viscosidade sanguínea com diminuição da fibrinolise ao 
lado de alterações do reflexo dos baroreceptores: altos 
níveis pressóricos diurnos favorecem processos hemor-
rágicos, mas a redução tensional justifica as isquemias 
encefálicas na madrugada.  Segundo a OMS, ocorrem 
7.4 bilhões de mortes de doenças isquêmicas cardíacas 
e 6.7 milhões de doenças cerebrovasculares. A Pressão 
apresenta dois picos tensionais  (9:00 e 19:00h) com di-
minuição às 3h da madrugada; aumento plaquetar ma-
tinal, o maior tônus nos vasos coronarianos às 10:00h 
com modificação da função endotelial junto ao aumento 
plasmático de cortisol para iniciar a maior frequência 
matutina da isquemia do miocárdio. Os bloqueadores β 
previnem a hiperatividade simpática matinal, elevação 
de catecolaminas plasmáticas, taquicardia, hipertensão 
arterial e falta de O2 no miocárdio. 1,2,7,9,24-26

Cronofarmacologia da Anestesia Noturna 
 Anestesia regional garante consciência, analgesia e 

preservação da contração muscular (bloqueio diferen-
cial), diferentemente da geral. A influência definitiva da 
cronofarmacologia na prática anestesiológica ainda não 
está definitivamente determinada. Sem dúvida, estudos 
recentes garantem o grande interesse anestesiológico 
ao verificar impacto de biorritmos cronofarmalógicos 
e biológicos na anestesia geral inalatória, porém espe-
cialmente nos modelos farmacocinéticos computado-
rizados para anestesia venosa total com propofol e/ou 
remifentanil. 1,2,7,9,27,28

Anestésico Local - Há mais de um século,  anesté-
sicos locais (AL) são utilizados via espinal,  associados 
ou não a outros agentes farmacológicos. O bloqueio dos 
canais de sódio voltagem-tempo dependente confere a 
propriedade analgésica do AL no local de administração 
na fibra nervosa através da inibição do potencial de ação 
(bloqueio aferente sensorial). O efeito anestésico local 
(latência, duração analgésica e toxicidade) apresenta va-
riação circadiana: maior potência diurna, especialmente 
no período vespertino. Reinberg e Reinberg verificaram 
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maior duração do efeito anestésico local na anestesia 
infiltrativa do antebraço com doses iguais de lidocaína: 
21 min (9:00h) versus 51 min (16:00h). Verificou-se 
também menor latência na raquianestesia vespertina 
de bupivacaína 0,5% e da lidocaína a 5% em relação à 
injeção matutina (Tabela I)  . Debon e col. detectaram 
o efeito analgésico máximo da ropivacaína quando 
administrada por via peridural entre 13:00h e 19:00h 
(117 min), além de menor analgesia noturna (91 min) 
entre 19:00 e 1:00h (madrugada). Vários mecanismos 
estariam envolvidos na maior toxicidade e eficácia anal-
gésica vespertina dos AL espinhais. Em primeiro lugar, 
a maior velocidade na condução nas fibras nervosas no 
período vespertino torna o bloqueio voltagem-tem-
po-dependente dos AL bem mais evidente; mudanças 
circadianas na permeabilidade iôntica da membrana 
axonal em função da maior atividade simpática vesper-
tina, pois o efluxo axonal de potássio é menor às 15:00h; 
também, o aumento da temperatura do líquor no final 
da tarde pode reduzir o pKa dos AL (menor dissociação) 
com aumento de sua difusibilidade, assegurando menor 
latência no seu efeito. 28-33

 
Opioides -  A dor é mais intensa à noite em função 

da acrofase noturna de mediadores pró-álgicos (hista-
mina, PGE, ocitocina, citocina) e redução de melatonina 
por iluminação artificial excessiva ao lado da exaustão 
ou privação do sono da paciente. Três pontos são rele-
vantes: o placebo pode apresentar 30 a 40% de eficácia 
analgésica; a diferença na duração do efeito analgésico 
varia em torno de 30% entre a acrofase e a batifase; 
finalmente, a maior intensidade dolorosa noturna vai 
exigir maior dose do opioide  . O consumo de opioides 
como analgésicos cirúrgicos é menor no período matuti-
no: 15 a 40% de diferença no ciclo dia-noite. 18,20,34

Hipnoindutores - Os hipnóticos são empregados 
como indutores do sono e da anestesia geral, bem como 
mantenedores do sono e sedativos. Mudanças circadia-

nas na atividade depressora do SNC dependem do influ-
xo neuronal do cloreto através do receptor GABAA cuja 
susceptibilidade apresenta ritmicidade circadiana e 
sazonal.

3.1- Tiopental: Mais efetivo e ação mais duradoura 
durante a noite pela facilitação do sono fisiológico, 
correspondendo ao período de maior atividade cerebral 
gabaérgica pós-sináptica.

3.2 Etomidato e Propofol: A atividade hipnótica 
depende da ritmicidade circadiana do receptor gabaérgi-
co tipo A. Vale e col. encontraram maior atividade hipnó-
tica do etomidato durante a curetagem uterina noturna 
(madrugada), inclusive com menos mioclonias e também 
maior atividade hipnótica (sleeping time) do propofol no 
período de repouso do camundongo (Tabela II).

3.3 Benzodiazepínicos: A hora do dia influencia a 
atividade hipnótica, amnéstica e sedativa do midazolam 
e diazepam, pois a maior atividade gabaérgica encefálica 
nos roedores ocorre na sua atividade de repouso. Na 
sedação de curta duração, detectou-se meia-vida de 
eliminação do midazolam mais curta às 14:00h (1,26h) 
e mais longa às 2:00h (1,57h) da madrugada. A duração 
da hipnose induzida à noite pelo diazepam supera a do 
midazolam (apenas um metabólito), especialmente pela 
presença de mais de vinte  metabólitos ativos como o 
desmetildiazepam. 35-42

 3.4 Anestésicos Gerais  Têm sido observadas 
variações temporais no efeito analgésico e tóxico dos 
anestésicos gerais inalatórios halogenados ou venosos 
em função de modificações da susceptibilidade dos 
receptores gabaérgicos tipo A e do glutamato (NMDA e 
AMPA), principal alvo da ação anestésica. Nos roedores, 
a susceptibilidade e a concentração alveolar mínima 
(CAM) do halotano apresentaram variabilidade circa-
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diana com maior toxicidade e mortalidade no período 
de repouso e com aumento da CAM nas horas de maior 
atividade motora. Fukami e col. detectaram menor 
consumo de halotano na madrugada (entre 0 a 6:00h). 38 

BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES (BNM)
A opção preferencial é pelo bloqueador neuromus-

cular de ação menos duradoura (cisatracúrio) ou de 
indução mais rápida (rocurônio e succinilcolina). O 
cansaço e fadiga muscular estão presentes em pacientes 
com atividade diurna, o que determinaria menor dose 
de BNM para intubação traqueal na anestesia geral no-
turna. O rocurônio proporcionou menor relaxamento 
muscular no período de atividade do rato. 39 

PLANTÃO NOTURNO: UMA 
OPÇÃO PROFISSIONAL NA VIDA 
DO ANESTESIOLOGISTA. 

Na maioria dos países,  20% dos trabalhadores 
trabalham em turnos noturnos. No sistema de saú-
de, o trabalho em turnos é considerado necessário 
e indispensável para assegurar a continuidade dos 
cuidados em maternidades e hospitais  com serviço 
de pronto atendimento. Rotação e escalonamento são 
as principais características do trabalho rotativo por 
turnos e os anestesiologistas estão  presos em horários  
que fornecem atendimento 24 horas, especialmente o 
plantão da noite. O trabalho em turnos e o plantão da 
noite, em particular, é um dos motivos mais frequentes 
para a perturbação dos ritmos circadianos, causando 
alterações significativas no sono e nos parâmetros das 
funções biológicas mais importantes. Esta dessincrono-
se pode afetar o bem-estar físico e psicológico e prejudi-
cando  o desempenho do trabalho e o bom “raport” com 
os pacientes e clientes. Hoje é consensual que o plantão  
noturno sob luz artificial  afeta negativamente a saúde 
de todos os profissionais da saúde. Fadiga, privação do 
sono e dessincronização de ritmos biológicos interfe-
rem diretamente nos níveis de melatonina, cortisol e no 
desempenho psicomotor, sobretudo no estado de alerta 
à noite e atenção devida no dia seguinte. Como o sono é 
atividade circadiana, a recuperação do estado de alerta 
com redução da sonolência, sobretudo por privação do 
sono paradoxal ocorrerá somente na noite seguinte. A 
longo prazo, trabalhar em plantão noturno dificultará 
o desempenho cognitivo e motor, mas também poderá 

provocar alterações neurofisiológicas, psicológicas e 
imunológicas: insônia, disfunção autonômica (gas-
trintestinal e cardiovascular), maior agressividade, 
depressão, aumento de divórcio, abuso de droga, aborto 
e até câncer de mama. A disponibilidade de luz elétrica 
contínua e a pressão social moderna sobre prestadores 
de serviços hspitalares, de pronto atendimento, de 
tratamento intensivo (UTIs) têm resultado em plantões 
diuturnos  com prejuízos à saúde e com incremento 
de acidentes de trabalho por redução da vigilância e 
alerta. Embora a iluminação artificial intensa (2.500 
lux) durante o plantão reduza a melatonina e suas 
funções protetoras (indução do sono, ação anti-álgica, 
proteção imunológica), outros fatores cronobiológicos 
relacionados à neurotransmissão devem estar envolvi-
dos na falha da homeostase antecipativa. A iluminação 
artificial intensa, sobretudo a de cor azul (fluorescente/
LED), suprime a melatonina com modificação do sono 
e no sistema neuroimune, levando a uma incidência 
crescente de câncer de mama, pois a redução drástica 
desta hormônio pela luminosidade acelera a função 
estrogênica da mulher  plantonista. O plantão noturno 
reduz o desempenho técnico e a vigilância do anes-
tesiologista, haja vista registros de maior frequência 
de punção acidental da dura-máter na realização da 
anestesia peridural, de auto-perfuração com agulhas de 
injeção, bem como trocas indevidas de medicamentos 
no plantão noturno. Curiosamente, a punção lombar na 
raquianestesia com agulha fina à noite provoca menos 
cefaleia pós-punção do que a decorrente da punção  
diurna, hipoteticamente correlacionado com a maior 
reação inflamatória do período noturno, favorecendo o 
fechamento do buraco na meninge  pela fibrina e redução 
da pressão liquórica.  O pior desempenho intelectual e 
psicomotor do plantonista noturno depende de fatores 
endógenos e exógenos levando a uma maior desordem 
temporal interna provocada por plantões sucessivos 
(dessincronose). 18,40-42

 A PROBLEMÁTICA DO PLANTÃO NOTURNO
Nossa “sociedade 24 horas” exige um grande número 

de profissionais trabalhando durante a noite, ininter-
ruptamente. O trabalho do cirurgião e do anestesiolo-
gista possui um caráter essencial  a ser realizado  com 
responsabilidade nas 24 horas do dia, através do um 
regime de plantões em unidades hospitalares e  serviços 
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de emergência,  Os turnos de plantão médico mais 
comuns são 12-24 horas/dia. Quando começam a noite 
após um dia normal de trabalho, o médico plantonista 
permanece trabalhando quase sem dormir por mais 
de 36 horas. Entretanto, jornadas prolongadas com 
plantões noturnos mostram queda no desempenho 
dos médicos nas tarefas a serem realizadas, além de 
freqüentes queixas de alterações de estados do humor 
com implicações  na vida profissional e pessoal.  O plan-
tonista noturno trabalha  sob efeito da privação aguda e 
crônica de sono, o que altera o desempenho profissional 
ao lado de alterações fisiológicas e psicológicas  em 
função de dessincronização do ciclo vigília/sono e ou-
tros  ciclos ambientais. Turnos irregulares de trabalho 
em turnos provocam  fadiga aguda ou crônica com 
repercussão negativa na saúde do plantonista. A espécie 
humana organizou seu trabalho segundo um ciclo de 
24 horas  em função da rotação anti-horária da Terra 
(1.666 km/h):  oscilações da temperatura,  freqüência 
cardíaca, pressão artereial, força muscular;  respostas 
celulares a estímulos internos, como hormônios, neu-
rotransmissores, enzimas, eletrólitos, como também 
várias doenças e seu tratamento nas dessincronoses. 
Essa organização temporal resulta da atuação de fatores 
endógenos (relógios biológicos ou osciladores centrais) 
e de fatores ambientais sincronizadores  (arrastadores 
ou zeitgebers). Na espécie humana, os sincronizadores 
sociais são importantes: horário escolar,  jornada de 
trabalho, escala de férias ou de plantões. O desequilíbrio 
entre os sincronizadores e a organização temporal in-
terna pode explicar alterações orgânicas agudas,  como 
nos vôos transmeridianos, o jet lag  (ressaca de vôo) e 
também a quebra na sincronicidade em diversos ritmos 
internos  após o plantão noturno escalado ou intermi-
tente, como dificuldade de dormir.

 Estudos polissonográficos de trabalhador diurno e 
sono noturno, mostram  na composição do sono (frequ-
ência a amplitude do EEG) uma concentração dos episó-
dios de sono profundo (fase 3 e 4 NREM)  no primeiro 
terço da noite e, no terço final, uma predominância do 
sono paradoxal ou sono REM (sonhos). O plantonista 
noturno com privações agudas ou crônicas mostram 
variações nesse ritmo de sono com tendência à insônia 
crônica, inclusive apneia do sono noturno (OSA). 16,41,43-
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  Ferreira descreve  dois grandes grupos de variáveis 

vinculadas a osciladores centrais distintos para ajuste 
nàs mudanças: ajuste rápido - ritmo vigília/sono, a 
resposta a testes de desempenho,  nível plasmático  de 
adrenalina e o volume urinário; ajuste lento (vários dias) 
- temperatura central,  sono paradoxal ( REM), taxas uri-
nárias de 17-hidroxicorticosteróides. Em função dessas 
diferentes velocidades de ajuste, no caso de trabalhador 
em turno ocorre uma dessincronização temporária  e os 
novos ajustes  vão ocorrendo com as mudanças nos ho-
rários de trabalho. As dessincronizações produzidas por 
mudanças abruptas em plantões noturnos intermitan-
tes ou em vôos transmeridianos  (jet lag) se manifestam 
com o surgimento de distúrbios do sono, sensação de 
mal-estar, complicações gastrointestinais, flutuações 
no humor e reduções no desempenho. A exposição à luz 
solar pela manhã (fototerapia) e a prática de exercícios 
físicos  inibemr a produção de melatonina, útil em 
transtornos de ritmo, como no caso de trabalhadores 
de turnos e nos casos de jet-lag após vôos transmeri-
dianos. O sono diurno do plantonista noturno é afetado 
por várias condições sociais e familiares, com múltiplos 
despertares de curta duração produzidos por ruídos de 
seus familiares sincronizados (atividade diurna/sono 
noturno) e também como resultado da dessincronização 
dos seus ritmos internos, particularmente temperatura 
central e  sono. O sono diurno curto do plantonista 
noturno apresenta uma diminuição quantitativa na 
duraçãodo sono REM com visíveis alteraçõs no humor 
e ansiedade crescente. Sales et al analisaram vários 
sistemas vitais em  que a  privação aguda e crônica do 
plantão afetam  o sono e o desempenho pós-privação 
do plantonista,  Efeitos neurofisiológicos: a) diminuição 
do nível de atenção;  desregulação autonômica em nível 
respiratório e cardíaco pela privação aguda; nas priva-
ções prolongadas pode diminuir a PA diastólica  na res-
posta a estímulo  doloroso.  Efeitos psicológicos: mais 
irritabilidade e condutas anti-sociais. Efeitos sobre o 
desempenho: a) menos atenção e concentração; b) redu-
ção da velocidade em tarefas mais  pessoais e aumento 
de erros naquelas programadas nas primeiras horas da 
manhã. Enfatizando a importânciaa de curva de Gauss,  
existem diferenças interindividuais e intra-individuais:  
um terço dos plantonistas sofre  com alterações tempo-
rais, enquanto no extremo oposto da curva existe uma 
outra terça parte, para a qual os efeitos negativos são 
mínimos.   O consenso atual é que efeito da privação de 
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sono no plantão noturno  perturba o ritmo circadiano 
com interferência  no alerta,  desempenho, no bem-es-
tar, na vida familiar e social  do plantonista. Ainda são 
comuns após a privação aguda ou crônica: hostilidade, 
angústia, ansiedade, tensão, confusão, fadiga e um cres-
cente aumento de sintomas depressivos. Platonista de 
idade madura, obeso com sono inquieto orquestrado de 
roncos, fumante ou alcoólatra com história familiar de 
insônia é um forte candidato a desenvolver OSA (apnéia 
do sono noturno) 19,48,49  Vide figura

SONO E INSÔNIA
O sono faz parte de um ritmo biológico circadiano 

que abrange cerca de um terço da vida do Homo e da 
Mullier sapiens, sendo responsável pela restauração e 
conservação diária da energia do corpo em toda a sua 
existência na superefície do planeta terra. O conceito de 
sono tem sido definido como um estado fisiológico com-
plexo que requer uma integração cerebral completa para 
o equilíbrio das alterações dos processos fisiológicos 
(homeostase). Dormir é um fenômeno ativo,  funcional, 
reversível e cíclico, com aumento do limiar de respostas 
aos estímulos externos para garantir a imobilidade 
relativa, garantindo a variabilidade biológica e mental 
no ciclo dia/noite.  A alternância do ciclo de sono-vigília 
faz parte do ritmo cicardiano do organismo, oscilando 
em um período de 24 horas sob condições naturais, mas 
em  sincronia com fatores ambientais. As 5 fases do 
sono são responsáveis por funções biológicas essenciais: 
consolidação da memória, visão binocular, termorre-
gulação, conservação e  restauração do metabolismo 

energético cerebral e corporal.  O sono natural varia ao 
longo do desenvolvimento humano quanto à duração, e 
a distribuição de estágios em ritmo circadiano: 23h no 
prematuro, 15h do recém-nato, 14h no 1º ano, 8h na 
adolescência, 6-7h na idade madura, 5h no octagenário, 
isto é, quanto mesmo horas de sono, mais estamos 
perto a  morte...

    Na sociedade atual das 24h ininterruptas, algumas 
atividades são priorizadas em detrimento do sono, ain-
da que dormir bem seja imprescindível à manutenção 
de uma vida saudável. A redução do tempo de dormir 
tornou-se um hábito comum na atualidade, guiado pelas 
exigências e oportunidades da sociedade moderna. No 
decorrer de 40 anos, a duração auto-reportada do sono 
vem diminuindo de 1,5 a 2 horas nos Estados Unidos. 
A proporção de jovens adultos com um período de sono 
inferior a sete horas por noite aumentou de 15,6% em 
1960 para 37,1%, em 2001. Em todo o mundo, milhões 
de pessoas trabalham à noite. Estima-se que de 7% a 
15% da força de trabalho em países industrializados es-
teja envolvida de alguma forma de trabalhos noturnos 
(OMS). O trabalho de plantão  noturno promove ruptura 
do ritmo circadiano de aproximadamente 24 horas em 
que se baseia o ciclo biológico, segundo o movimento 
de  rotação da Terra à esquerda na sua anual translação 
solar. As pessoas  que mais sofrem de insônia são:  tra-
balhadores em turnos:  falta de horário fixo para dormir 
e acordar,  sobretudo no plantão noturno;  viajantes: 
viagem de avião com troca de fuso horário  tendem a 
sofrer de jet lag; idosos: a maior idade devido a causas 
médicas e psicológicas; mulheres:   mais afetadas do 
que os homens, sobretudo grávidas ou  menopausadas:  
flutuação dos hormônios;  usuários de drogas:  uso de 
estimulantes ou então  em abstinência por suspensão 
ou não acesso a drogas depressoras; portadores de dis-
túrbios mentais: doença  mental podem causar insônia, 
assim como a insônia pode ajudar a desenvolver um 
distúrbio mental. 49-54 eito. 2010

A insônia é um distúrbio do sono caracterizado 
pela dificuldade em adormecer e manter o sono. Este 
transtorno comum  atinge 1 em cada 5 pessoas (40% em 
mulheres), sendo mais frequente entre idosos (maiores 
de 65 anos).Os distúrbios do sono podem ser classifica-
dos em: I) Dissonias - Intrínseca, extrínseca, disritmia 
circadiana; II) Parassonias  - despertar - sono/vigília - 
fase REM; III) Doenças Medico-Psiquiátricas – mentais, 
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neurológicas e médicas; IV) do Sono (CID-10; DSM-4). 
Classificação por tempo:  transiente - de curta duração 
(poucos dias até três semanas). Causas pontuais: luto, 
falência, doença; intermitente – episódica, mas com 
períodos de sono regular; crônica -  de longa duração 
(mais de três semanas) Causas “modus operandi” tra-
balho de plantão,   estresse contínuo, depressão, abuso 
de  drogas e hábitos inadequa.  Classificação  causal: 
Primária -  nenhuma doença provoca... acontece por si 
só; Secundária:   sintoma manifesto de alguma condição 
médica, distúrbio mental ou efeito colateral de alguma 
droga.Apneia obstrutiva do sono  (OSA) é um tipo de 
insônia caracterizada pelo colapso da via aérea superior: 
roncos, sono agitado, respiração ofegante, apneias cur-
tas e repetitivas, noctúria, sensação de sufocamento; 
no período da vigília: hipersonolência (tipo doença de 
Pickwick) e dificuldade de concentração. Mais comum 
em obesos, idosos, pescoço curto e grosso, diabéticos e 
hipertensos.  Fatores de Risco: Sobrepeso, Hipertrofia 
de amígdalas e adenoides, maxilar inferior encurtado, 
tabagismo e alcoolismo, hipnóticos e sedativos, dormir 
de barriga para cima, tumores.  Esta insônia é de grande 
interrese à anestesia pela necessidade de controle da 
hipóxia intermitente  com dessaturação do O2 da Hb no 
trans e no pós-operatório e pela dificuldade de intuba-
ção.51,55-57 -

TRATAMENTO DA INSÔNIA  CRÔNICA
A complexidade da insônia crônica do anestesio-

logista plantonista determina um tratamento multi-
profissional. O tratamento farmacológico isolado não 
consegue a cura a dissonia ou parassonia, apesar da 
abordagem polimodal da terapêutica, pois seu início in-
sidioso e sua evolução na idade madura é multifatorial. 
O tratamento crônico envolve problemas de tolerância, 
redução da memória, amnésia, dependêencia física, 
entre outros para-efeitos. O tratamento da insônia ou 
da OSA (insônia obstrutiva do sono) pode ser farma-
cológico ou Não farmacológico. O não farmacológico 
pode ser: Comportamental (psicológico), cirúrgico ou 
instrumental (CPAP). 16,16-48,50,51

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO 
DA INSÔNIA  CRÔNICA 

Vários psicofármacos são utilizados, pois cerca de 
2/3 de todas as prescrições hipnóticas vão para o tra-
tamento da insônia crônica: hipnóticos, melatonina, 
anti-histamínicos, plantas medicinais, antipsicóticos 
antidepressivos, anticonvulsivantes. 52-56

Benzodiazepínicos - (BZDs) – diazepam, loraze-
pam, midazolam - estão entre os medicamentos 
mais consumidos no mundo. Em 2001, foram 
consumidas 6,96 bilhões de doses diárias de ben-
zodiazepínicos como hipnóticos numa população 
mundial de 6.1 bilhões de pessoas. A freqüência 
estimada do consumo de hipnóticos entre  in-
sones na cidade de São Paulo , é de aproximada-
mente 20%, sendo os BZD os mais consumidos, 
sobretudo entre mulheres,  idosos e  pacientes 
psiquiátricos crônicos. Os BZDs são substâncias 
gabaérgicas usados como hipnóticos, ansiolíticos, 
miorelaxantes, anticonvulsivantes e amnésticos 
na anestesia, As principais razões clínicas apon-
tadas para a prescrição foram: insônia, depressão, 
ansiedade, queixas somáticas e sintomas de 
estresse. Os idosos, aposentado(a)s, inativo)a)s e 
viúvo(a)s estão em maior risco, pois podem elevar 
a dose depressora: uso prolongado (> 6 meses) 
leva a perda de eficácia na insônia devido à tole-
rância farmacológica. A dependência a  BZDs pode 
desenvolver-se em dias ou em semanas A adição 
é mais rara em indivíduos com insônia primária, 
pois implica em uso recreacional, ingestão de 
altas doses, uso prolongado, etc. A síndrome de 
abstinência secundária decorre da descontinuação 
abrupta no uso oral da substância ou no uso veno-
so do antagonista flumazenil com perda aguda da 
inibição gabaérgica e aumento agudo da excitação 
do Sistema Nervoso Central. Embora j tenham 
sido classificados como euhípnicos, os BZDs 
também são conhecidos por alterar a estrutura do 
sono, reduzindo a memória por interferir no sono 
de ondas lentas e no REM. Além disso, alteram o 
EEG durante o sono com redução da atividade  Δ 
e aumento da atividade  Σ ou fusos benzodiazepí-
nicos. 65-67 

Zolpidem e Zaleplom - Mais seguros em compara-
ção aos  BZDs e podem ser uma opção para o uso 
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de longo prazo na insônia crônica. Possuem meca-
nismo de ação semelhante, sendo mais seletivos 
na ligação com a subunidade α1 do receptor GABA 
A. que está envolvida na ação hipnótica e na to-
lerância no uso crônico. São bem tolerados e com 
menor  ocorrência de tolerância e  dependência ao 
uso prolongado. Eles diferem na meia-vida de eli-
minação: ultracurta para o zaleplon (0,9 h) e curta 
para o zolpidem (2,4 h). O zolpidem e o zaleplon 
são efetivos em reduzir a latência para o início do 
sono; porém, o zolpidem é usado há mais tempo 
pelo aumento adicional do tempo total de sono. O 
zolpidem pode aumentar o sono de ondas lentas 
que está reduzido em pacientes com insônia, sem  
alterar o sono REM ou estágio 2 do sono não-REM 
(menor ação amnéstica). 6-70

Melatonina  - Impulsos luminosos atingem a 
retina - trato retino-supraquiasmático -  núcleo 
supraquiasmático do hipotálamo (relógio da ativi-
dade ciradiana) pineal  - síntese da melatonina (do 
triptofânio): após a estimulação dos pinealócitos 
com receptores α e β noradrenérgicos: 85% da 
síntese resulta da interação entre noradrenalina e 
α-receptores, somente 15% resulta da interação de 
β-adrenoreceptores. A melatonina (N-acetil-5-me-
toxitriptamina) é liberada pela pineal na circulação 
para todos os órgãos durante a noite com picos en-
tre 2:00 e 4:00 h, permanecendo elevados durante 
toda a noite e caindo antes do clarear pela manhã. 
O significado fisiológico do aumento noturno de 
melatonina:  redução da temperatura, alterações 
dos níveis das monoaminas cerebrais e indução da 
sonolência.53-55 A melatonina está ligada ao ritmo 
claro-escuro e, conseqüentemente, ao nosso ritmo 
vigília-sono, através de uma cascata de eventos 
que podem ativar estruturas sonogênicas (efeito 
hipnótico). Sua ação terapêutica indutora do sono 
é melhor observada no idoso com déficit noturno 
(3 a 6mg/noite).Uso:transtornos do ritmo vigília-
-sono,  síndrome do atraso de fase do sono, com 
tendência a dormir tarde e a acordar tarde; no 
jet-lag do vôo aéreo; no plantonista com privação 
de sono. A melatonina também exibe ação oncos-
tática, antioxidante, ativadora do sistema imuno-
lógico  e antiestrogênica; também exerceria ação 
inibitória na produção da dopamina,  piorando da 
síndrome das pernas inquietas durante a noite.  

A acupuntura, a prática da acupuntura, yoga e 
meditação aumentariam a secreção de melatonina 
com melhora da insônia e da ansiedade. No Brasi é 
vendida como suplemento alimentar. 71-77

Anti-Histamínicos H1 – Antihistamínicos H1 de 
1ª geração (difenidramina,prometazina)  causam 
sonolência por ação no sistema GABA central, 
podendo encurtar a latência do sono. São mais 
eficazes em potencializar as drogas hipnóticas, 
sobretudo o zolpidem. Uso de rotina não é reco-
mendável, sobretudo no idoso, pois provoca rá-
pida tolerância e pode provocar ações atropínicas 
(taquicardia e confusão mental. Entretanto, os 
anti-H1 não causam dependência, nem provocam 
amnésia. 79-80

Fitoterápicos (valeriana, kavakava, passiflora) 
- Há poucas evidências de fitoterápicos eficazes no 
tratamento da insônia crônica. A maioria dos estu-
dos diz respeito ao extrato de Valeriana Officinalis.
(ácido valerênico e os valepotriatos) e  kavakava 
(Piper methysticum ) por um aumento da trans-
missão gabaérgica. O ácido valerênico diminui a 
latência do sono e a quantidade de estágio 1 do 
sono não-REM, e aumenta a quantidade do sono 
de ondas lentas em  insones  com fragmentação 
do sono. Efeitos colaterais são raros podendo ser 
gastrointestinais e, mais raramente,  cardiovascu-
lares. Kava Kava é rico em kavalactonas que en-
curtam a latência e aumenjam a duração do sono. 
O maracujá africano (Passiflora incarnata) facilita 
encurta a latência e aumenta o sono de ondas 
lentas, mas diminui o REM.  O maracujá brasileiro 
(Passiflora edulis f. flavicarpa Den) é um sedativo 
inespecífico do SNC, com alguma toxicidade hepá-
tica em roedores e voluntários humanos. 81-86

HIPNÓTICOS ESPECIAIS
O anestesiologista insone portador de patologia psi-

quiátrica (síndrome de burn-out, psicose, depressão) ou 
neurológica (epilepsia) ou ainda que esteja vivenciando 
situações de estresse crônico, pode usar alguns psicofár-
macos específicos com propriedades sedativas, inclusive 
com redução da dose de hipnótico benzodiazepínico 
prescrito. 

Antipsicótico  Sedativo  - Levoprometazina, clor-
promazina, clozapina, quetiapina e olanzapina 
são efetivos  no tratamento de insônia crônica no 
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psicótico e no idoso com Alzheimer, não sendo 
a 1ª escolha no tratamento da insônia crônica 
primária. 53,56,87

Antidepressivos sedativos - Alguns antide-
pressivos (ADs)  apresentam efeito sedativo  no 
tratamento da insônia, especialmente quando 
associada ao transtorno de depressão. Trazodone, 
mirtazapina, doxepina e amitriptilina possuem  
efeito sedativo por ação antihistaminérgica, 
noradrenérgica e serotoninérgica por bloqueio de 
receptação.53,56,88

Anticonvulsivantes (Antiepilépticos) -  Os 
efeitos dos AEDs mais recentemente foram  in-
troduzidos como hipnoindutores  na insônia de 
pacientes com epilepsia. Fenobarbital, fenitoína, 
carbamazepina, valproato, pregabalina, clona-
zepam aumentam a quantidade de sono NREM, 
diminuem a quantidade de sono REM e diminuem 
o número  de despertares. Pregabalina vem sendo 
usada para tratamento de insônia de insones 
dependentes de hipnótico.81,88-90

TRATAMENTOSA ALTERNATIVOS
I) Abordagem Psicológica 
    A terapia cognitivo-comportamental (TCC-I) é uma 

linha psicoterápica de desenvolvimento recente que 
está se tornando cada vez mais consolidada como opção 
preferencial no tratamento da insônia. Existem evidên-
cias científicas suficientes para afirmar a efetividade do 
método no tratamento da insônia crônica refratáfria à 
medicação hipnótica.  O princípio da  terapêutica é levar 
o insone a racionalizar o que está acontecendo para ele 
não conseguir dormir.  A terapia envolve  várias sessões, 
cada uma delas focada em um determinado objetivo. 
O 1º  encontro é dedicado à chamada higiene do sono, 
relacionada a mudança de hábitos e rotinas, com ado-
ção de práticas que colaboram para uma boa noite de 
repouso: por exemplo, manter o mesmo horário, reduzir  
iluminação, dedicar o leito exclusivamente ao sono no-
turno, entre outras. Outra sessão é dedicada  a trabalhar 
técnicas de relaxamento para favorecer o processo de 
recolhimento noturno.

 Esta  terapia não farmacológica objetiva desconstruir 
o medo que começa a ser gerado com a noite seguinte. 
O sono é reparador de várias funções orgânicas através 
de melatonina, hormônios, neurohormônios e  neu-

rotransmissores para reduzir descargas humorais que 
facilitem o estado de alerta como o sistema simpático 
e ajudem o  seu cérebro a produzir hormônios que fa-
cilitem sono reparador (melatonina, serotonina).  (Vide 
abaixo, uma sinopse de 10 mandamentos da higiene do 
sono)   Uma das técnicas usadas é pedir ao paciente que 
mantenha um diário do sono, no qual anote os horários 
em que dormiu e acordou e detalhe como foi a noite. 
É uma medida importante porque as pessoas tendem a 
ter uma percepção compulsiva  de como estão dormindo 
para e fazer comparações ao longo do tempo. Uma for-
ma de trabalhar o pensamento é solicitar ao insone que 
antes de dormir anote no seu  diário de sono, sonhos, 
pesadelos,  preocupações  e outros compromissos para 
não ficar pensando “naquilo”, nem ficar ansioso de ter 
de lembrar os compromissos ao acordar, antes de ir ao 
trabalho.

Apesar de ser a terapia mais recomendada, a terapia 
cognitivo-comportamental  não prescinde de  um es-
forço por parte do paciente para superar a sua insônia,. 
Inclusive não impede o utilização complementar do uso 
do aparelho CPAP ( “ continous pressure airway positive”) 
para manter um fluxo positivo em relação ao ar atmosfé-
rico nas vias aéreas superiores durante o sono noturno.  
O profissional tem de fazer com que o seu  paciente se 
esforce para resolver seu problema de dormir mal. Se 
necessário, um tratamento farmacológico adjuvante 
com hipnóticos mesmo que temporário,  pois não existe 
remédio seguro, nem existe fármaco hipnótico ideal – 
euhípnico -  que imite o sono fisiológico em suas etapas 
e não interfira na memória. Uma grande  dificuldade é 
o custo do profissional, já que esta modalidade não é 
oferecida no SUS, nem na maioria dos convênios  parti-
culares  de saúde. 51-57

   A terapia comportamental cognitiva para a insônia 
(TCC-I) é uma primeira linha de tratamento psicológico 
eficaz  para os problemas da insônia crônica.  A estrutu-
ra do TCC-I ajuda a identificar e substituir pensamentos 
e comportamentos que causam ou pioram problemas 
de sono, com os hábitos que promovem o sono sadio. 
Ao contrário das drogas hipnóticas  para dormir, a CB-
T-I ajuda você a superar as causas subjacentes de seus 
problemas de sono. Para identificar a melhor forma 
de tratar a insônia, o terapeuta do sono pode manter 
um diário detalhado do sono por uma a duas semanas, 
sem esquecer a análise de comorbidades médicas ou 
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idade avançada  que possam  favorecer a cronificação 
da insônia. A parte cognitiva do TCC-I também ensina 
ao cliente a reconhecer e mudar  crenças que afetam 
sua capacidade de dormir. Este tipo de terapia pode 
ajudá-lo a controlar ou eliminar pensamentos negativos 
e preocupações que o mantêm acordado, pois é impres-
cindível  desenvolver bons hábitos de sono e evitar 
comportamentos que  impeçam relaxar e dormir bem. 
Dependendo de suas necessidades, seu terapeuta do 
sono pode recomendar algumas dessas técnicas de 
CBT-I:

Terapia de controle de estímulo. Esse método aju-
da a remover fatores que condicionam sua mente a resis-
tir ao sono. Por exemplo, paciente pode ser treinado para 
definir uma hora de dormir e acordar, evitando sonecas; 
usar a cama apenas para dormir e fazer sexo;  sair do 
quarto se não conseguir dormir dentro de 20 minutos, so-
mente retornando quando estiver novamente sonolento. 

Restrição de sono Deitar na cama quando se está 
acordado pode tornar-se um hábito que leva a um 
sono ruim. Este tratamento reduz o tempo de ficar na 
cama, causando privação parcial do sono,  deixando-o 
mais cansado na noite seguinte. Se sentir-se me-
lhor, o tempo na cama é aumentado gradualmente.. 
Higiene do sono. Este método de terapia envolve a 
mudança de hábitos básicos de estilo de vida que in-
fluenciam o sono, como fumar, beber muito cafezinho 
no final do dia, beber muito álcool ou não fazer exercí-
cios regularmente. Inclui também dicas que ajudam a 
dormir melhor, como dieta equilibrada e maneiras de 
aprender a relaxar uma hora ou duas antes de dormir. 
Melhoria do ambiente de sono.  Discutir ma-
neiras  de criar um ambiente de sono confortável e 
agradável, como manter seu quarto quieto, escuro e 
fresco, como também não ter uma TV ou aparelho de 
som no quarto e também esconder o relógio da vista. 
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Treinamento de relaxamento. Este método ajuda  
a acalmar a mente e relaxar o corpo: meditar a partir 
de observação do processo vital inspiração/expiração 
sdentinfo o fluxo de ar, construção mental de imagens 
agradaveis, budcar relaxamento muscular, entre outros. 
Permanecer passivamente acordado. O método 
busca evitar qualquer esforço para adormecer. Parado-
xalmente, preocupar-se porque você não consegue dor-
mir pode realmente mantê-lo acordado. Deixando de 
lado essa preocupação de permanecer acodado, o méto-
do pode ajudá-lo a relaxar e tornar mais fácil adormecer. 
Biofeedback. Esse método permite a observação de 
sinais biológicos, como frequência cardíaca, respira-
ção, temperatura e tensão muscular, e também como 
ajustá-los a parâmetros fisiológicos. O dispositivo de 
biofeedback pode ser lavado para casa a fim de registrar 
seus padrões diários. Essas informações podem ajudar a 
identificar “senões” que afetam o sono. 91-96

II)  CPAP
Em 1980, o médico australiano Colin E. Sullivan tes-

tou pela primeira vez um fluxo de pressão positiva para 
tratar pacientes com dificuldades respiratórias durante 
o sono. A pressão de ar criava uma coluna pneumático 
que evita a obstrução das vias respiratórias superiores. 
Em 1981, Colin Sullivan e os colaboradores Berthon-Jo-
nes, Issa e Eves, apresentaram um novo método de tra-
tamento para a síndrome SAOS: a máquina  ‘Continuous 
Positive Airway Pressure’ ou CPAP que se transfornou  no 
tratamento preferido por todos que sofrem de apneia 
do sono (OSA).  O plano de tratamento começou com 
um motor de aspirador de pó invertido que soprava ar 
nas narinas do portador de OSA através de um tubo de 
silastic para manter as vias aéreas abertas. As primeiras 
máquinas CPAP eram grandes, volumosas e barulhentas, 
mas no final da década de 80, muitas melhorias foram 
feitas à máquina e às máscaras do usuário. Atualmente, 
o moderno aparelho CPAP passou a ser considerado o 
tratamento “padrão ouro” para pacientes que sofrem de 
apneia obstrutiva do sono.   No decorrer destes 39 anos, 
o avanço da tecnologia nos modernos aparelhos CPAP  
teve um progresso notável, a ponto de ser considerado 
o tratamento “gold standard” para corrigir a  Síndrome 
de Apneia e Hipopneia Obstrutiva do Sono (SAHOS)  e 
garantir mais qualidade de vida do paciente portador 
desta apneia moderada e grave. O CPAP conta com o 

algoritmo REMstar Auto que rastreia cada respiração do 
insone para ajustar e fornecer a pressão ideal, manten-
do a respiração fluindo sob controle do algoritmo Digital 
Auto-Trak que alivia a transição da expiração para a ina-
lação, e vice-versa, deixando a respiração mais natural 
e confortável. A atual performance dos aparelhos com 
Pressão Positiva Contínua na Via Aérea (CPAP) conti-
nua sendo o pilar mecânico do tratamento da insônia 
crônica (OSA) e assegura a aderência ao tratamento 
mecânico nos pacients adultos.97-100

PRESSÃO POSITIVA NA VIA AÉREA (CPAP)
a) CPAP (Continous Pressure  Arway Positive): Pres-

são positiva contínua pré-determinada na via aérea 
superior à pressão atomosférica, na inspiração e na 
expiração é o padrão ouro para tratamento da insônia 
da síndrome de apneia e hipopneia noturna. Outrossim, 
o anestesiologista obeso, na maioridade, plantonista 
intermituente, hipertenso e/ou diabético com história 
de roncos que imncomodam a companheira e episódios 
hipóxicos noturnos com hipersonolência diurna pode 
se beneficiar do CPAP ao lado do tratamento de  apoio 
persuativo  e do farmacológico tradicional. Outros 
métodos de ventilação: b) BPAP: Pressão positiva de ar 
predeterminada em dois níveis na via aérea (inspirató-
ria-IPAP  e expiratória EPAP). O valor da diferença entre 
a IPAP e a EPAP é conhecida como pressão de suporte e é 
útil para aumentar a ventilação em pacientes com SAOS 
associada à hipoventilação, como a DPOC, por exemplo. 
C) APAP: Pressão positiva autoajustável (titulação 
automática) na via aérea ao longo da noite em resposta 
às mudanças de posição corporal e de estágios do sono 
que podem alterar a pressão requerida para manter a via 
aérea aberta. Dispositivos desenvolvidos para mantere  
pressão positiva autoajustável na via aérea (autoCPAP, 
autoPAP, APAP). 101,102

   Anestésicos, hipnóticos, sedativos, opioides  e 
curare alteram significativamente o trato respiratório 
com riscos adversos no pós-operatório, sobretudo em 
pacientes com síndrome de apneia e hipopneia obs-
trutiva do sono (SAHOS). Nestes pacientes, opioides 
e alguns sedativos devem ser excluídos na cirurgia. 
Assim, é clinicamente crucial reconhecer na visita ou 
consulta pré-anestésica o paciente com SAHOS:  adulto, 
andro ou menopausado, obeso, pescoço curto e grosso, 
índice de Mallanpatti alto, história de insônia, ronco e 
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com avaliação prévia intubação difícil ou então, já usa de 
CPAP para dormir. 103-105

CPAP, MÉTODO PREFERENCIAL 
PARA TRATAR OSA

O CPAP age  forçando a abertura da VAS (vias aéreas 
superiores) com uma coluna aérea de pressão positiva.  e 
aumenta  o aumento do volume pulmonar proporciona-
do pela tração descendente das VAS, aumentando a sua 
luz, enrijecendo sua parede e tornando-a menos colap-
sável. Como consequência, o CPAP melhora a saturação 
periférica da oxi-hemoglobina (SpO2), reduz o número 
de despertares por maior duração dos estágios 3 e REM 
, reduzindo ou eliminando a sonolência diurna, sobre-
tudo no idoso. A Academia Americana de Medicina do 
Sono (AASM) recomenda o CPAP como método padrão 
de pressão positiva em pacientes com SAOS mediana 
ou grave. Daí, haver várias razões para  o CPAP ser o 
método mais usado no paciente com insônia crônica: 
Reduz a nictúria e o risco de acidentes automobilísticos; 
previne a recorrência e até reverte fibrilação atrial; 
ajuda a controlar a pressão arterial sistêmica; aumenta 
a sobrevida livre de eventos em pacientes com doença 
arterial coronariana; reduz marcadores inflamatórios 
como o prot. C reativa, FNT-α, interleucina e gordura 
visceral; melhora a fração de ejeção em pacientes com 
ICC, disfunção erétil e sensibilidade à insulina; reduz a 
mortalidade após AVC. 8-19 38, 105-115

MEDIDAS PARA ÊXITO DO CPAP
Educação do insone e de sua eventual companhei-

ro(a) de cama deve ser feita por uma equipe multidis-
ciplinar – neurologista, anestesiologista, psicólogo, 
fisoterapeuta respiratório – sobre as vantagens clínicas, 
o aumento de qualidade de vida pessoal e social e ainda 
o baixo custo na compra ou no aluguel do CPAP. À me-
dida que aumentar o uso noturno do CPAP, a sonolência 
diurna (subjetiva e objetiva) diminuirá, comorbidades 
cardiovasculares, neurológicas e respiratórias reduzirão, 
enquanto a  nova qualidade de vida aumentará o seu 
amor próprio, laboral, familial, paternal ou maternal. 
   Antes de iniciar o uso do CPAP, é necessário uma con-
sulta médica sobre as causas da hipoventilação, apneia 
noturna ou doença pulmonar prévia (exemplo: DPOC, 
fibrose pulmonar idiopática) e submeter-se a uma po-
lissonografia à noite que é  é o padrão-ouro para titular  

a pressão ótima para o seu tratamento com CPAP, pois 
estimará a pressão ótima para corrigir os eventos obs-
trutivos respiratórios. Como alternativas, pode-se fazer 
o split-night test ou a titulação automática, utilizando-se 
um APAP. No split-night test, a titulação do CPAP na po-
lissonografia é realizada na segunda metade da noite, se 
o paciente tiver dormido por pelo menos 2 horas e tiver 
um índice de apneia (IAH) > 40/h na primeira metade da 
noite. O aparelho APAP também pode realizar a titula-
ção do CPAP automaticamente.   O  fisioterapeuta deve 
ajustar vários tipos de máscara no rosto do(a) paciente, 
monitorizar a eventual fuga  e corrigi-la imediatamente. 
Se a fuga de ar for pela boca, pode-se tentar um sus-
pensor de mandíbula ou substituir a máscara nasal pela 
oronasal. Nos portadores de insuficiência pulmonar ou 
apneia complexa central do sono (CompSA)  necessitam 
de uma suplementação de oxigênio para manter a SpO2 
>94% durante a vigília.38,116-119 

ADESÃO DO PACIENTE  À MODALIDADE  CPAP
Apesar da  eficácia  comprovada  do CPAP em reduzir 

o IAH do paciente com apneia noturna, é imprescndível 
a adesão ou aderência do insono ao tratamento com o 
CPAP. Por isso, é importante monitorizar o número de 
horas de uso fornecido pelo cartão de dados do CPAP 
para vigiar um possível baixa adesão (usar < 4h/dia).  
São fatores preditores de boa adesão: sonolência diurna 
excessiva; índice da apnéia-hipopnéia(IAH) mais alto; 
boa adesão  apenas no início do tratamento; índice de 
dessaturação (SpO2) elevada; gênero feminino; idade 
avançada. A escolha do aparelho, de uma máscara 
confortável  e a obtenção de bons resultados iniciais são 
importantes para garantir uma boa adesão ao tratamen-
to. O nível de pressão positiva parece não interferir na 
adesão.  É importante o poder de persuasão do médico, 
psicólogo e fisioterapeuta no convencimento do insone 
a aderir de fato ao programa CPAP com ou sem medi-
camentos ou adjuvantes hipnótico-sedativos.  Lettieri 
e cols mostraram que o uso o uso temporário de um 
hipnótico pode ser validado para melhorar a adesão em 
pacientes insones com apneia do sono. 37 Finalmente, 
um programa abrangente de educação do paciente e do 
parceiro de cama melhorará  a adesão de forma signifi-
cativa ao CPAP ou BIPAP.37 30,33,36,37,119,120

RECOMENDAÇÕES PARA BOA 
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ADAPTAÇÃO AO CPAP
Adaptação ao aparelho CPAP de pressão contínua na-

sal ou intraoral pode ser um pouco difícil no começo do 
tratamento contra insônia crônica. Se o índice de apneia 
e hipopneia/hora (IAH) residual estiver alto  sem fuga 
significativa de ar é sinal de que é necessário aumentar 
a pressão do CPAP. Em alguns pacientes insones, o teste 
cognitivo comportamental (TCC-I)  e/ou o uso de dro-
gas hipnóticas, por um curto prazo, pode ser benéfico 
ao paciente e aumentar a adesão ao programa CPAP.  
Apneia do sono deve ser tratada como uma doença 
crônica que reduz a oxgenação do sangue (dessaturação 
da Hb) com repercussões  sistêmicas cardiovasculares, 
cerebrais e respiratórias. Deve, pois, haver com reava-
liações regulares do programa CPAP estabelecido, uma 
vez que  intervenções precoces para corrigir efeitos 
colaterais graves e eventuais desconfortos do usuário 
o que  aumentaria a adesão ao tratamento. Não existe 
uma maneira específica para prevenir a apneia do sono 
além de alimentar-se adequadamente, manter um peso 
normal, evitar fumar, não consumir álcool em excesso 
e dormir em decúbito lateral para que  o peso do tecido 
da garganta caia para o lado e não pressione as vias aé-
reas. Finalmente, na sala de recuperação pós-anestésica 
(SRPA), o  uso de ventilação das vias aéreas por CPAP 
poderia  diminuir a hipoxemia devido à atelectasia por 
recrutamento alveolar com aumento subsequente da 
CRF,  diminução do trabalho respiratório e melhora da 
complacência pulmonar.  A  aplicação de CPAP (pressão 
de 7,5 cm/H2O) na SRPA, em conjunto com oxigênio + 
ar versus somente oxigênio, reduzirá significativamente 
a incidência de IOT e outras complicações graves, in-
cluindo pneumonia, infecção e sepse, como também  o 
custo hospitalar do paciente cirúrgico idoso ou obeso. 
1-3,27, 37, 119-121

TRATAMENTO CIRÚGICO
   A partir de 1969, a OSA (Apneia Obstrutiva do 

Sono - Obstructive Sleep Apnea) foi muitas vezes tratada 
cirurgicamente com  traqueostomia para  inserir um 
tubo de respiração, ignorando a passagem de ar superior 
completo.  Existem vários tipos diferentes de cirurgias 
disponíveis para   OSA, dependente da aptidão do 
paciente, mas com riscos inerentes ou possíveis compli-
cações dolorosas. A taxa de sucesso da cirurgia é baixa e 
muitos  voltam para a máquina de CPAP após um ano de 

cirurgia. Algumas cirurgias propostas: Amigdalectomia 
ou Adenoidectomia; Uvulopalatofaringoplastia  a La-
ser; Avanço maxilo-mandibular; Músculo genioglosso 
(avanço da língua; Suspensão do osso hióide; Cirurgia 
bariátrica.  Em casos selecionados, o tratamento tam-
bém poderá ser realizado através do uso de aparelhos 
ortodônticos intraorais nos casos simples e moderados, 
ficando as  cirurgias para os casos mais severos. 119-122

CONCLUSÕES  
 A ciência e a tecnologia sempre estiveram ligadas 

à vida do homem e à saúde da população, trazendo 
inovações e mudanças surpreendentes para o nosso 
dia a dia com melhorias evidentes na qualidade de vida 
nos portadores da doenças crônicas. Estas melhorias 
estão interligadas à atividade especializada de equipes 
médicas durante o período noturno.  De acordo com a 
OMS, o trabalho do plantão  noturno promove ruptura 
do ritmo circadiano - período de 24 horas - em 15% 
da força de trabalho em países industrializados. Ob-
viamente, o trabalho durante a noite não provoca no 
profissional plantonista não apenas insônia crônica, 
mas gera dissincronose advindo de uma desorganização 
temporal interna. Sistemas cardiovascular, nervoso, 
gastro-intestinal e imunológico são os mais envolvidos 
na diminuição de espectativa de vida, sobretudo no 
plantonista idoso: hipertensão, disritmias, neuroses, 
“burnout”, depressão, obesidade, resistência à insulina, 
OSA, gastrite, constipação, câncer de mama, inferti-
lidade, entre outros. Mesmo com eventual adicional 
pecuniário noturno, o anestesiologista plantonista terá 
como contraponto um desgaste social e familiar com 
inevitável redução de qualidade de vida. O instinto ani-
mal garantiu a sobrevivência da espécie Homo sapiens 
destinou o dia-Sol a luta-fuga dos seus  predadores, 
a caça de suas presas, a coleta de frutos e sementes, 
cabendo a noite-Lua somente o sono e  a procriação. Se-
gundo os modernos neurofisiologistas “quanto menos 
dormimos, mais estamos perto de morte.” 
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RESUMO
Em função da disfunção autonômica na raquianes-

tesia, hipertensores α-agonistas (fenilefrina) e de ação 
mista (efedrina,etilefrina)  são usados para corrigir 
a hipotensão e atropina para reverter bradicardia, 
concomitante com aumenta na  velocidade de infusão 
de soluções cristaloides. Antibiótico apenas injetado 
após o clanpeamento do cordão para não retardar a 
instalação do microbioma na recém-nato. Ondansetron 
e análogos no controle do vômito (agonista 5-HT3) e 
metoclopramida (antagonista dopaminérgico) como 
anti-emético e facilitador do aleitamento. A meperidina 
é  o antitremor venoso mais eficiente. A ocitocina é o 
uterotônico mais utilizado na cesariana para reduzir a 
incidência de hemorragia por contração do miométrio 
após o esvaziamento uterino, preferencialmente no 
regime de infusão em baixas doses. O retrator uterino 
metilergonovina (derivado do ergot) pode atuar sinergi-
camente com o ocitócico para uma contração mais dura-
doura. A ocitocina tem ação antidiurética e hipotensora 
(redução da resistência periférica) e a metilergonvina 

exerce uma ação hipertensora que contra-indica ser uso 
em eclâmpticas, cardiopatas e usuárias de cocaína. As 
ações extra-uterinas da ocitocina (hipotensora) e da 
metilergonovina (hipertensora)  são importantes quan-
do administradas em altas doses ou em bolus, especial-
mente em parturientes sob raquianestesia ou anestesia 
geral, com hipovolemia ou alterações preexistentes no 
sistema cardiovascular. 

Unitermos: ANESTESIA,  raquianestesia,; CIRUR-
GIA, Obstétrica: cesariana; DROGAS: vasopressor, 
atropina, antibiótico, ondansetron, metoclopramida,  
meperidina, cristaloides, ocitocina e metilergonovina

SUMMARY  
Because of the autonomic dysfunction of spinal 

anesthesia, hypertensive α-agonists (phenylephrine) and 
mixed-action (ephedrine, ethilefrine) are used to correct 
hypotension and atropine to reverse bradycardia, concomi-
tant with an increase in the rate of infusion of crystalloid 
solutions. Antibiotic only injected after clipping of the cord 
so as not to delay the installation of the microbiome in the 
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newborn. Ondansetron and analogues in the control of vo-
miting (5-HT3 agonist) and metoclopramide (dopaminergic 
antagonist) as anti-emetic and facilitator of breastfeeding. 
Petidine is the most efficient antishivering. Oxytocin is the 
most commonly used uterotonic in cesarean section to reduce 
the incidence of hemorrhage by contraction of the myome-
trium after uterine evacuation, preferably in the low dose 
infusion regimen. The uterine retractor methylergonovine 
(ergot derived) may act synergistically with the oxytocic 
for a longer lasting contraction. Oxytocin has antidiuretic 
and hypotensive action (reduction of peripheral resistance) 
and methylergonvine exerts a hypertensive action that 
contraindicates use in eclamptics, cardiopathy and cocaine 
users. Extra-uterine actions of oxytocin (hypotensive) and 
methylergonovine (hypertensive) are important when given 
in high doses or in boluses, especially in parturients under 
spinal anesthesia or general anesthesia, with hypovolemia 
or preexisting changes in the cardiovascular system. 

Keywords: ANESTHESIA,  spinal block; SURGERY,: 
cesarean section DRUGS: vasopressor, atropine, antibiotics,  
ondanstron, metoclopramide, peridine; crystalloid solutions 
oxytocin, methilergonovine.

 
Os hominídeos   gênero Homo existiam há cerca de  

3 milhões de anos na região central da África e no Sul 
da Europa. Nossa espécie selvagem de grandes macacos 
(Homo sapiens) de 150 mil anos foi submetida a proces-
sos evolutivos. A adaptação ao bipedalismo exigiu refor-
mulações na pélvis para transformá-la em instrumento 
sustentador de carga. Na  adaptação da fêmea bípede, 
a bacia tornou a região do canal vaginal mais estreita, 
dificultando anatomicamente o trabalho de parto 3-5. A  
dilatação do colo uterino rígido, a estreiteza do canal do 
parto e o tamanho da cabeça do feto humano tornaram 
o seu trabalho de parto, o mais doloroso e mais prolon-
gado entre os primatas. Acrescente-se o menor porte da 
mulher tropical submetida à maior força gravitacional 
da Terra no seu célere movimento à esquerda (quase 1,7 
mil quilômetros por hora) e seu habitat mais próximo 
da  linha do Equador,  diminuindo o tamanho da sua 
pelve, um óbice ao parto eutócico para um recém-nato 
(RN) de mais de 3kg, similar ao das regiões tempera-
das. Felizmente, a  imaturidade do sistema nervoso 
central (SNC) do feto permite deformações estruturais 
encefálicas consequentes ao trajeto angustiado na pelve 
no parto vaginal, o que justifica uma maior instrumen-

talização: “pegada” do fórceps ou extração a vácuo ou 
ainda retirada abdominal por cesariana. Infelizmente, 
o  RN humano é o mais indefeso filhote mamífero, pois 
sua comunicação com a mãe é apenas choro de alta 
intensidade (70 a 90 db), mas que não lhe garante a 
sobrevivência por mais de 24 horas no caso de ausência 
de cuidados maternos, o que implica na necessidade de 
cuidados parentais especiais “full time” por muito tem-
po. Apesar da luz elétrica excessiva para incrementar o 
avanço tecnológico e o bem-estar social da nova socie-
dade moderna que é ativa na vida urbana por 24 horas, 
existem modificações nos ritmos cronobiológicos do 
organismo. 1-4 A lua cheia ainda é o período do dia com 
maior número de nascimentos pela maior visibilidade 
noturna, pois proporcionava maior proteção contra os 
predadores naturais nos primórdios da Humanidade; 
daí haver o receio velado de tirar plantão noturno nas 
maternidades nas noites de lua cheia .5

No relato bíblico a.C. do livro Gênesis,  Jeová foi o 
primeiro a usar a cesárea sob anestesia inalatória (Xe?) 
para permitir o parto torácico de Eva a partir da costela 
de Adão (Gên, 2:21). Há relatos bíblicos judaico-cristãos 
atestando a glória e maldição do parto na vida da mu-
lher; do ponto de vista criacionista: a expulsão do jardim 
do Éden pós-parto marcou o sexo feminino pela punição 
e pela dor (Gên, 3:16) “em sofrimento parirás”. 6,7

No início da Revolução Industrial, dar à luz em casa 
tornou-se mais difícil devido a espaços domésticos 
congestionados e a condições precárias de vida urbana 
sem eletricidade e transporte urbano. As mulheres de 
classe baixa nas cidades  buscavam os poucos hospitais 
recém-disponíveis, enquanto as mulheres ricas e de 
classe média continuavam com o parto domiciliar com 
assistência de parteira ou médico parteiro.  No Brasil 
(até o século XIX),  a arte de partejar era realizada por 
mulheres denominadas “aparadeiras” ,”curiosas” ou 
“comadres” que assistiam as parturientes no parto e 
nos cuidados pré e pós-parto.  Normalmente, “os mé-
dicos”, se disponíveis, eram chamados pelas parrteiras  
ocasionalmente em casos de partos difíceis para uso de 
fórceps, pois ainda não havia cesárea.8,9

O cogumelo Claviceps purpurea já era conhecido da 
medicina assíria, há 600 anos aC. Somente em 1935, 
os médicos e parteiras poderam usar ergometrina para 
exercer um controle mais ativo do terceiro estágio do 
trabalho de parto e sobretudo reduzir o sangramento 
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excessivo do parto vaginal (> 500ml de sangue) ao pro-
vocar um contração prolongada do útero, porém sem 
um período para relaxamento do miométrio.  Claviceps 
purpúrea (ergot) é um fungo que parasita o centeio 
espigado, sendo responsável por um bom número de 
epidemias na Europa Central na Idade Média. Há mais 
de mil anos, as parteiras européias foram as primeiras 
a descobrir os efeitos do ergot nas grávidas no curso de 
tais epidemias. A opção pelo extrato do pó de ergot no 
parto advém da sua ação no músculo liso do útero. No 
uso secular do ergot no trabalho de parto doméstico, 
sua potente e duradoura ação contraturante levaram as 
parteiras e médicos parteiros a mudar sua denominação 
de  “pulvis parturiens - pulvis ad partum” (pó para o parto) 
para “pulvis ad mortem” (pó para morte) em função da 
grave distócia no parto com  morte fetal. 10-12 Relato de 
Moreau (1850) “Ela (parturiente) estava muito pálida e 
fraca, com um semblante moribundo e a parteira  puxava-a 
pelo nariz para manter a vida nela.Quando ela voltou a si 
mesma, deitaram-na na cama  e deram-lhe  uma dose de 
pulvis parturiens Logo após, pelas mãos da parteira, lhe foi 
foi rapidamente entregue uma criança morta. Em seguida ,  
ela foi recuperada de um novo desmaio “ 13   O uso de novas 
drogas para o parto medicalizado continuou em 1847, 
quando o obstetra escocês JY Simpson introduziu o éter 
e o clorofórmio como anestésico durante o trabalho de 
parto vaginal. Entretanto,  apenas as mulheres mais 
ricas e poderosas tinham acesso à analgesia. A rainha 
Victoria inalou clorofórmio no lenço real (anestesia à la 
reigne”) no Palácio de Buckinghan para o nascimento de 
seu filho Leopoldo sob a batuta de seu médico particular 
John Snow (1853).8

  No início do século XX, cresce a disponibilidade de 
hospitais e maternidades  e mais mulheres começaram a 
buscar ajuda no trabalho de parto. Nos Estados Unidos, 
as classes médias foram especialmente receptivas à me-
dicalização do parto, o que ensejou um ato de parir mais 
seguro e menos doloroso; inclusive as feministas da 
época nos Estados Unidos e no Reino Unido começaram 
a exigir drogas para alívio da dor durante o parto.  No 
final do inventivo século XX, inicia-se o sequenciamento 
do DNA, a revolução da informática, a revolução biotec-
nológica na medicina que sinalizava à população  idosa 
uma vida mais longeva , inclusive mais próxima do fim 
inexorável do ciclo de vida Homo  sapiens até 120 anos. 
Também houve melhoria técnica-anestesico-cirúrgica 

da cesariana clássica para sanar com segurança as falhas 
do parto vaginal nas Maternidades Públicas (de 15 a 
55%). No  Brasil, na década de 50 predominou a anes-
tesia geral inalatória para a cesariana, pois  a filosofia 
da parturiente na época era “nada ver, nada sentir”. 
Na década de 70, inicia-se o predomínio da anestesia 
espinhal, sobretudo a anestesia peridural, pois a par-
turiente consciente não perdia contato com seu bebê. 
A partir do lançamento das agulhas metálicas descar-
táveis do ponta fina para raquianestesia na década de 
80, predominou a anestesia subaracnoide hiperbárica 
com injeção intratecal de anestésico local de ação pro-
longada – bupivacaína – associada a opioide: morfina 
(preferencial), fentanil ou sufenrtanil e também cloni-
dina. Fica assegurada maior segurança e satisfação do 
binômio materno-fetal, além de permitir o contato da 
mãe com seu bebê  imediatamente após a sua extração 
abdominal no intra e pós-operatório.4,9,14 Enquanto nas 
matenidades públicas brasileiras 52% dos nascimentos 
ocorrem por operação cesariana, na Inglaterra o total de 
casáreas  atinge apenas 23%. 7,8,14,15

. O obstetra francês Leboyer desenvolveu no seu 
livro Birth without violence” (1975), a sua filosofia e 
metodologia de assistência ao parto vaginal sem medo 
(“nascer sorrindo”) com a preocupação de proporcionar 
maior bem-estar do RN, buscando reduzir o impacto 
entre o mundo intrauterino e o extrauterino. Dest’arte, 
institui-se o modelo de cesárea natural, imitando o 
parto Leboyer, iniciado em Londres (Fisk e sua equipe), 
valorizando o contato pele a pele mãe/RN e comple-
mentado em 2010 com a nova-iorquina Maria Gloria 
Dominguez e sua equipe que valorizaram a maturação 
imunológica mais célere no RN com a “semeadura” 
da secreção vaginal da mãe com sua flora bacteriana 
acidótica na pele do RN após sua extração abdominal, 
proporcionando rápida instituição de seu microbiona 
favorecendo sua  maturação imunológica ao proporcio-
nar redução de alergia, asma e obesidade “a posteriori” 
como sói acentecer após a cesariana tradicional. A opção 
por uma cesárea natural, garantiria uma qualidade de 
vida futura mais saudável com mais saúde para o recém-
-nato(RN). 16-21

O parto é um marco decisivo na vida afetiva e 
reprodutiva da  mulher e da Humanidade. O hormô-
nio hipofisário – ocitocina – ( “hormônio do amor”) 
é  fundamental no progresso do  trabalho de parto ao 
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assegurar sob a proteção estrogênica/progesterônica a 
harmonia das contrações uterinas para apresentação do 
bebê ao mundo, assim como a amamentação por provo-
car a  liberação do leite materno para sobreviência do re-
cém-nato (RN). Curiosamente, a ação plena da ocitocina 
depende um ambiente tranquilo para gestante porque 
a produção hipotalâmica   do uterotônico gem uma 
relação direta com o grau de “segurança e de confiança 
da  parturiente. “Dependendo da forma como a gestante 
é acolhida na maternidade, a liberação de ocitocina pode 
ser prejudicada, porque ela não funciona bem na pre-
sença da ação β da adrenalina, o hormônio do estresse. 
É importante criar condições que favoreçam a liberação 
da ocitocina, dando suporte à mulher para enfrentar as 
várias horas do trabalho de parto em um ambiente pro-
pício e  relaxante ( ...” está tudo bem”).  Excetuando-se 
os casos de urgência obstétrica e de sofrimento fetal, a 
presença de contrações uterinas são desejáveis, mesmo 
se a cesárea for a via de parto mais indicada. Além de 
importante indicador de época oportuna para o parto, 
as contrações ajudam na formação do segmento inferior 
do útero,  diminuem o sangramento da histerotomia e 
auxiliam na maturidade pulmonar fetal.  A cesárea deve 
ser escolhida como método de eleição nas situações 
de iteratividade (duas ou mais cicatrizes de cesáreas 
anteriores) e nas situações de urgência por contra-in-
dicação absoluta ao parto por via vaginal.  É anti-ético 
estimular a gestante a utilizar a cesariana como método 
anticoncepcional através da laqueadura das trompas no 
intra-operatório. 8,9,15,18

 Após o nascimento do bebê, há grande liberação 
da ocitocina que continua no contato pele a pele 
(mãe x recém-nato) substância, a base essencial para 
o desenvolvimento do vínculo do afeto, apego e  amor 
entre mãe x filho(a). No pós-parto, o corpo continua 
secretando ocitocina em função da amamentação, tudo 
em função de  evitar eventual hemorragia uterina.  A 
ocitocina sintética pode ser usada IV quando a mulher 
já está em trabalho de parto, mas nunca com a função 
de iniciá-lo. Apesar do ditado “uma vez cesárea, sempre 
ceárea”, pode haver chance (25%) de parto normal em 
mulheres que já passaram por cesárea, desde que a “pa-
rição” não seja induzido artificialmente ou a parturiente 
não tenha uma pelve androide e ainda o bebê não seja 
macrossômico com maior  chance de forçar a cicatriz 
uterina. A depender do diagnóstico e da evolução do 

parto, pode ser necessário recorrer a uma nova cesárea 
(85%). 8,9,15,18,20,21

   O interesse da Organização Mundial da Saúde 
(WHO-OMS) em fortalecer os serviços de obstetrícia 
é motivado pelo reconhecimento de que uma redução 
eficaz e sustentável da mortalidade, tanto de mães 
como de recém-nascidos, requer a presença de pessoal 
de saúde dotado de destrezas e vivência no exercício da 
obstetrícia. Há um permanente interesse internacional 
em  programas dirigidos a reduzir a morbidade e mor-
talidade materna e a promover a saúde reprodutiva, 
particularmente nos procedimentos de urgência em 
situações de riscos de vida materno-fetal. 22

OS ADJUVANTES VENOSOS NA 
RAQUIANESTESIA PARA CESARIANA

Os adjuvantes venosos poderão ser introduzidos em 
todo perioperatório para contornar problemas ligados à 
tènica anestésica escolhida para a cesariana e também 
relacionados à morbidade da prévia da parturiente. 
Assumem papel imprescindível durante a cesariana  sob 
raquianestesia hiperbárica na correção de eventuais 
falhas hemodinâmicas (cristaloides, vasopressores e 
taquicardizantes); antibióticos profiláticos de infecção 
e/ou terapêuticos; uterotônicos para corrigir distócia 
e controlar sangramento uterino por aumento na 
contratilidade do miométrio, além de  anti-eméticos e 
antitremores. Ver Quadro I

Quadro I -  Adjuvantes na Anestesia Espinhal 
para Cesárea

Sistema Cardiovascular(SCV) e Autônomo (SNA)

Cristalóides – NaCl a 0,9%, soluções de Ringer simples 
e Ringer-Lactato

Vasopressor direto e indireto – efedrina, etilefrina, 
fenilefrina

Parassimpaticolítico antimuscarínico – atropina 

Antibiótico – cefalosporinas(cefazolina - 1ª geração), 
ampicilinas 

Alérgicos à penicilina e análogos: 
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Macrolídeos: azitromicina,  eritromicina, etc..

  Aminoglicosídeos:gentamicina(3mg/kg), tobramici-
na, amicacina, etc.

Anti-emético  

metoclopramida - antidopaminérgico central 

ondansetron - antagonista 5-HT3 

Antitremor – meperidina (opioide-50mg/ml), clonidi-
na 

Uterônico - ocitocina

 Retrator uterino – metilergonovina

Anticonvulsivante e Tocolítico – MgSO4

CRISTALOIDES
Ainda nos primórdios da anestesiologia, a hidrata-

ção do paciente cirúrgico era alvo da sábia atenção dos 
pioneiros que ensinaram aos seus alunos a  importância  
da correção da hipovelemia  absoluta ou relativa nas 
flutuações tensionais e volumétricas  exacerbadas du-
rante o peocedimento anestésico-cirurgico. Ainda hoje é 
senso comum dar importância às avaliações do volume 
intravascular em pacientes  submetidos à cirurgia de 
médio porte e de alta complexidade. Soluções crista-
loides contêm água, eletrólitos (sódio, potássio, cálcio, 
cloro...) e/ou açúcares  em várias proporções e podem 
ser hipotônicas, isotônicas ou hipertônicas comparadas 
ao plasma sanguíneo. A valia da via intravenosa advém 
do acesso rápido e fácil para repor água, líquidos, oli-
goelementos e eletrólitos para restabelecer o equilíbrio 
hidrostático  e eletrolítico tissular (homeostase). As 
soluções cristaloides são  o tratamento mais usado em 
Maternidades, Hospitais cirúrgicos e de urgência do 
mundo todo. Além  de  regular a entrada e perda de 
líquidos e sais minerais, é a  via mais rápida de acesso 
à biofase para drogas perioperatorias (não há absor-
ção para o acesso ao sangue). As soluções cristaloides 
venosas atravessam facilmente a barreira endotelial e 
tendem a se acumular em maior quantidade no inters-

tício e, ao final de uma hora, apenas 20% do volume 
infundido permanece no espaço intravascular, o que 
obriga uma reposição três a quatro vezes maior que a 
perda intraoperatória estimada. 

Os tipos mais usados de soluções cristaloides são:

Soro fisiológico  ou “Solução salina a 0,9%” (soro 
fisiológico), é uma solução isotônica, sua composição é 
de 154 mEq/L de Sódio e 154 mEq/L de Cloro, osmola-
ridade 308 mOsm/L. É indicado na reposição de água e 
eletrólitos, para tratar desidratação, pequena perda de 
sangue e correção de hiponatremia; administração ex-
cessiva pode causar edema periférico (pálpebras, pernas 
e braços), edema pulmonar com hipoxemia (acúmulo de 
líquido nos pulmões, dificultando a respiração, acidose 
ou hipercloremia.

Solução de Ringer-Lactato: A composição isotônica 
é de  Sódio  130 mEq/l;  Potássio  4 mEq/L  ;  Lactato  28 
mEq/L; Cloro 109 mEq/L e Cálcio 3 mEq/L totalizando 
276 mOsm/L. A solução de Ringer lactato é indicado para 
a substituição de água e eletrólitos. Primeira escolha em 
cesariana para substituir a grande quantidade de perda 
sabguínea (500ml). Também é imprescindível em grandes 
cirurgias, fraturas, hemorragias e queimados. É contra-in-
dicado em insuficiência hepática e insuficiência renal, pois 
se o excesso de lactato não é metabolizado nem excretado 
causa dano cerebral. Uso cuidadosa em cardiopatas com 
baixa fração de ejeção no ecocardiograma.

Solução Salina (Na+ 3%, 5% ou 7,5% - “salga-
dão” ): Soluções hiperosmolares  utilizadas como agen-
tes de expansão no volume em reanimação de pacientes 
em choque hipovolêmico,  traumatismo cranioencefáli-
co, hipotensão severa intraoperatóiria antes da chegada 
do sangue ou plasma e no  pós-operatório. Estimula o 
movimento de água dos vasos sanguíneos para  espaços 
vitais. Aumenta a pressão arterial, diminui a resistên-
cia vascular sistêmica, aumenta o débito e  frequência 
cardíaca, aumenta o fluxo hepático e esplênico sem 
aumentar muito a pressão intracraniana. O “salgadão” 
usado a 7,5% em dose única IV 3-5/ml/kg para provocar 
uma hiperosmolaridade 2300 mOs/L  a fim de elevar 
temporariamente a pressão arterial e amentar a diurese 
(liberação do fator atrionatriurético cardíaco) no cho-
que, podendo ser associado ao dextram.

Solução “Plasma-Lyte” 148: Similar ao Ringer lac-
tato, mas também contém magnésio, acetato e glucona-
to. Seu pH é 7,4,  o mesmo do sangue normal. É indicada 
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para grande reposição de fluidos (queimados, grandes 
hemorragias ou desidratação avançada), inclusive no 
intraoperatório e na acidose. Esta solução é contraindi-
cada nos casos de hipercloremia, hipernatremia, hiper-
calemia, bloqueio cardíaco e insuficiência renal. 

   A hipotensão arterial materna associada à aneste-
sia espinal é a complicação mais frequente  resultante de 
bloqueio simpático lombar/torácico, o que representa 
sérios riscos para a mãe e compromete o bem-estar ne-
onatal. A infusão de fluido IV é considerada atualmente 
como aceitável para prevenir a hipotensão induzida por 
anestesia espinal. No entanto, a escolha do tipo de líqui-
do (cristaloide ou coloide) isotônico ou hipertônico, o 
momento da intervenção (pré-, trans ou pós-anestesia), 
a titulação da velocidade e os volumes administrados, 
ainda estão sendo debatidos em decorrência de  resulta-
dos diferentes. As diretrizes clínicas recomendam que a 
pré-carga de fluidos por via intravenosa deve ser usada 
para reduzir o risco de hipotensão arterial materna após 
bloqueio do neuroeixo para cesariana. 28-39 

O volume efetivo mediano (VE50) da pré-carga de 
cristaloides para prevenir a hipotensão induzida pela 
raquianestesia hiperbárica com punção L3-L4 e nível 
superior de bloqueio sensitivo entre T3-T5 (bupivacaina 
10mg e morfina 50 µg) em pacientes submetidas à cesa-
riana foi de 13 mL/kg numa  taxa de infusão da Ringer-
-Lactato definida entre 100 e 150 mL.min-1 para todas 
as parturientes. Embora esta pré-carga materna de 
cristaloides possa reduzir a taxa de hipotensão induzida 
pela raquianestesia hiperbárica em parturientes subme-
tidas à cesariana, ela não pode eliminar totalmente sua 
ocorrência em 40% das parturientes, fazendo-se então 
a correção farmacológica com vasopressor, como a efe-
drina (6 a 10mg) para reequilibrar a dinâmica materna. 
28-30

Assim,  expansão volêmica profilática com cristalói-
des ou colóides é essencial, desde que realizada imedia-
tamente após a instalação da anestesia regional e com 
volumes de no máximo 10 ml.kg-1. A vantagem seria 
usar uma solução de menor custo e pontualmente sem 
risco potencial de complicações graves no que se refere à 
sobrecarga do sistema cardiovascular, reações alérgicas 
e distúrbios de coagulação. 31

É consenso entre os anestesiologistas de que  “a 
monitorização hemodinâmica por si só não é capaz de 

reduzir a mortalidade de pacientes graves. Os possíveis 
benefícios serão conseqüência da correta interpretação 
dos dados obtidos sobre ritmo cardíaco, fração de eje-
ção, volemia, pressão arterial e diurese, utilizando pro-
tocolos de tratamento que permitam obtenção de metas 
hemodinâmicas estabilizadas por medidas adequadas 
no intraoperatório”. 1,23,31,32

    VASOPRESSORES
  A hipotensão arterial materna é a complicação 

mais comum após raquianestesia para cesariana. Me-
didas profiláticas e terapêuticas mais freqüentemente 
empregadas para reduzir a incidência e gravidade da 
hipotensão arterial incluem deslocamento uterino, 
pré-expansão volêmica e uso de vasopressores adrenér-
gicos: efedrina, etilefrina, fenilefrina. Devemos atuar 
preventiva e terapeuticamente sobre os vasos de capaci-
tância, promovendo expansão do volume intravascular 
com cristaloides (Ringerlactato) e utilizando drogas va-
sopressoras, como efedrina ou fenilefrina, prevenindo 
os efeitos danosos da hipotensão na mãe e no feto33

 

Alterações Hemodinâmicas na Grávida  - Du-
rante a gestação uma síndrome hipercinética define o 
sistema cardiovascular da gestante. Modificações do 
débito cardíaco e redistribuição de fluxos regionais 
são  marcantes com alterações menos expressivas na 
frequência cardíaca e na pressão arterial.  O bloqueio 
simpático induzido pela raquianestesia atua nos vasos 
arteriais reduzindo a pós-carga, e nos vasos venosos 
promovendo venodilatação acentuada, com redução da 
pré-carga. Como consequência  destes mecanismos há 
uma diminuição da resistência vascular sistêmica (RVP), 
que é a principal causa da hipotensão arterial sistêmica 
materna. Além disso, a redução da pré-carga também é 
agravada pela compressão da veia cava pelo útero gra-
vídico, sobretudo na posição supina. Como mecanismo 
reflexo dessas alterações há tendência de aumento do 
débito cardíaco (DC) e do volume sistólico(VS).

   Depois do bloqueio subaracnóideo  ser considerado 
como a técnica mais utilizada em anestesia para cesaria-
na, os vasopressores tornaram-se a pedra angular para 
a melhoria dos parâmetros  maternos e fetais.  Os  vaso-
pressores α-adrenérgicos metaraminol, etilefrina. feni-
lefrina (10mg/ampola) e a efedrina (50mg/ampola), são 
destaque no controle da hipotensão arterial relacionada 
aos bloqueios do neuroeixo em anestesia obstétrica, 
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estando já presentes em inúmeras estratégias da prática 
obstétrica para  prevenção e tratamento da hipotensão 
arterial pós-raquianestesia para cesariana. Há mudan-
ças de paradigmas clássicos antihipotensivos na cesárea 
desde 1974, quando a efedrina passou a ser considerada 
a primeira escolha em anestesia obstétrica em função 
do trabalho de  Ralston & Shnider que apresentaram 
os seus profícuos resultados em ovelhas grávidas para 
salvaguardar o binômio materno-fetal. Atualmente 
está em voga a utilização de fármacos α-agonistas, 
particularmente a fenilefrina e metaraminol por causar 
menos redução no pH fetal. A administração profilática 
e/ou terapêutica de agonistas α-adrenérgicos mostra-se 
segura e eficaz para o controle da hipotensão arterial 
pós-raquianestesia, otimizando os resultados maternos 
e não provocando acidose fetal. De forma geral, tanto 
a efedrina quanto os a-agonistas (fenilefrina, metara-
minol, etilefrina) se mostraram eficazes no controle da 
hipotensão materna. 34

Depois do bloqueio subaracnóideo  ser considerado 
como a técnica mais utilizada em anestesia para cesaria-
na, os vasopressores tornaram-se a pedra angular para 
a melhoria dos parâmetros  maternos e fetais.  Os  vaso-
pressores α-adrenérgicos metaraminol, etilefrina. feni-
lefrina (10mg/ampola) e a efedrina (50mg/ampola), são 
destaque no controle da hipotensão arterial relacionada 
aos bloqueios do neuroeixo em anestesia obstétrica, 
estando já presentes em inúmeras estratégias da prática 
obstétrica para  prevenção e tratamento da hipotensão 
arterial pós-raquianestesia para cesariana. Há mudan-
ças de paradigmas clássicos antihipotensivos na cesárea 
desde 1974, quando a efedrina passou a ser considerada 
a primeira escolha em anestesia obstétrica em função 
do trabalho de  Ralston & Shnider que apresentaram 
os seus profícuos resultados em ovelhas grávidas para 
salvaguardar o binômio materno-fetal. Atualmente 
está em voga a utilização de fármacos alfa-agonistas, 
particularmente a fenilefrina e metaraminol por causar 
menos redução no pH fetal. A administração profilática 
e/ou terapêutica de agonistas alfa-adrenérgicos mostra-
-se segura e eficaz para o controle da hipotensão arterial 
pós-raquianestesia, otimizando os resultados maternos 
e não perovocando acidose fetal fetal. De forma geral, 
tanto a efedrina quanto os a-agonistas (fenilefrina, me-
taraminol, etilefrina) se mostraram eficazes no controle 
da hipotensão materna. 34,35

Manejo da Hipotensão Materna

 - Medidas não-farmacológicas Os melhores métodos 
de monitorização ainda permanecem sendo a análise da 
pressão arterial (PA) não invasiva, da frequência cardí-
aca (FC), oximetria de pulso e o diálogo contínuo com 
a paciente. Em gestantes de alto risco vascular, o uso 
de monitorização minimamente invasiva  e da fração de 
ejeção ventricular oferece benefícios, principalmente 
no que diz respeito à escolha do esquema terapêutico. 
Estratégias designadas para conter os efeitos da com-
pressão da veia cava como infusão rápida de fluidos, ele-
vação de membros inferiores e deslocamento do útero 
para a esquerda não se mostraram realmente efetivas. 

- Medidas farmacológicas O uso de vasopressores é a 
primeira linha para o tratamento da hipotensão pós-ra-
quianestesia. Os adrenérgicos injetáveis visam manter 
a pressão sanguínea materna, prevenir sintomas como 
náusea, vômito e evitar redução do pH fetal. Na cesárea, 
antes da retirada fetal, o melhor tratamento anti-emé-
tico materno são os vasopressores IV para corrigir a 
isquemia  a nível do centro bulbar do vômito. A opção  
clínica na cesárea com os vasopessores pode ser profi-
lática junto a maior infusão de cristaloides e também a 
terapêutica na reversão da hipotensão materna. 38-41

Fenilefrina ou Efedrina ?  Estes dois vasopres-
sores são os  indicados pela ASA(USA) para bloqueio 
espinhal em cesariana. (“Practice Guidelines for Obste-
tric Anesthesia: An Updated Report by the ASA Task 
Force on Obstetric Anesthesia,” 2007).  A efedrina é 
um fármaco simpaticomimético sintético, de meia-vida 
longa, que promove aumento da FC e do DC através dos 
receptores β1 adrenérgicos, produzindo aumento da pós 
carga e da pré-carga devido ao efeito inotrópico positivo, 
especialmente na gestação A resistência vascular sistê-
mica (RVS) é pouco alterada devido à sua baixa atuação 
nos receptores α. Na gestante, o efeito sobre o fluxo 
sanguíneo uterino é pouco pronunciado; entretanto, 
ocorre difusão através da barreira placentária, causan-
do aumento do tônus adrenérgico fetal com potencial 
redução do pH.  A fenilefrina é um vasoconstritor 
sintético de meia-vida curta, porém de menor potência 
do que noradrenalina. Sua ação é predominantemente 
α1 adrenérgica, promovendo vasoconstrição e aumento 
da RVS. Além de corrigir a hipotensão e diminuir a 
ocorrência de náuseas e vômitos, a fenilefrina é mais 
segura ao reduzir a incidência de acidose fetal. Entre-
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tanto, no modelo de ovelha grávida, a sua hipotensão 
arterial foi inferior à da efedrina (maior fluxo uterino e 
placentar). mas também na diminuição do lactato fetal. 
(Shnider,1974; Erkinaro,2006) Evitar doses mais altas 
que provocam bradicardia, hipertensão arterial e hiper-
tensão intracraniana, mesmo que sejam prontamente 
reversíveis com a suspensão da medicação. 40-42

PARASSIMPATICOLÍTICO – atropina Antimus-
carínico. Os efeitos da anestesia subaracnoidea no 
sistema cardiovascular  incluem diminuição na pressão 
arterial sistêmica e na pressão venosa central, direta e 
indiretamente relacionados ao bloqueio do sistema ner-
voso simpático promovido pela raquianestesia. Como 
o nível de bloqueio simpático se estende dois a seis 
dermátomos acima do bloqueio sensitivo, um paciente 
com bloqueio sensitivo em nível de T4 pode ter todas 
as fibras cardioaceleradoras (T1-T4) bloqueadas, o que 
resulta em uma diminuição progressiva da frequência 
cardíaca por compensação vagal. O bloqueio simpático 
acima do nível de T1 resultará em aumento do tônus 
vagal sem a oposição do sistema nervoso simpático, 
provocando efeitos inotrópicos, cronotrópicos e dro-
motrópicos negativos com uma grave bradicardia. Essa 
predominância do sistema nervoso parassimpático 
(“vagotonia”) expressa uma arriscada falência do siste-
ma simpático, pois a grave bradicardia caminhará para 
uma parada cardíaca. 43-45

O mais importante efeito da perda do tônus sim-
pático é uma vasodilatação periférica acentuada, com 
redistribuição do sangue para as extremidades inferio-
res e leitos esplâncnicos, levando a uma diminuição do 
retorno venoso, o que resulta em significativa redução 
da pré-carga. Com níveis baixos de bloqueio sensitivo 
(abaixo de T4), pode ocorrer redução na pressão atrial 
direita em cerca de 36%, enquanto, com bloqueios mais 
elevados, essa redução é ainda mais significativa, che-
gando a 53% 1,4,23,26,27. A diminuição da pré-carga 
e o bloqueio das fibras cardioaceleradoras levam a uma 
redução da frequência cardíaca. Carpenter e col.(1992) 
observaram incidência de frequência cardíaca abaixo 
de 50 batimentos por minuto em 13% dos pacientes 
submetidos a qualquer procedimento cirúrgico sob 
raquianestesia. Como essas duas variáveis frequen-
temente coexistem, é difícil separar a contribuição 
individual de cada uma para a ocorrência de bradicar-
dia.  Segundo Carpenter, a redução na pré-carga pode 

iniciar três reflexos que aumentam o tônus  vagal que 
resulta em bradicardia  e até assistolia.1º o intracar-
díaco: A redução do retorno venoso leva à diminuição 
do enchimento atrial e redução do estiramento das 
células de marca-passo,  promovendo bradicardia;  2º  
atribuído a mecanorreceptores  no átrio direito e no 
ventrículo direito e a barorreceptores no átrio direito e 
na veia cava; 3º mecanorreceptores presentes na parede 
inferoposterior do ventrículo esquerdo, desencadeando 
o reflexo de Bezold-Jarish   Normalmente, a diminuição 
no volume diastólico final do VE resulta em redução da 
atividade desses receptores, mas uma rápida redução no 
volume ventricular pode estimular e aumentar a ativi-
dade desses receptores, determinando a ocorrência de 
bradicardia. Em bradicardia severa não é incompatível 
injetar atropina  e, em seguida, a efedrina.. 46,47

Tratamento da bradicardia - Brown e col (1988). 
relataram episódios de bradicardia durante raquianeste-
sia em que a administração de atropina (0,5- 1mg) não 
permitiu evoluir para PCR. 45,50 O tratamento da bra-
dicardia está na dependência da compreensão de seus 
mecanismos fisiopatológicos. Na síncope vagal com 
presença de bradicardia acentuada e PCR, o tratamento 
adequado e precoce deve ser instituir e administrar 
um agente vagolítico como a atropina. A ressuscitação 
cardiopulmonar (RCP) é mais difícil na vigência de 
bloqueio subaracnóideo com bupivacaína, em conse-
quência da diminuição da pré-carga secundária e dimi-
nuição da pressão de perfusão coronariana, ao lado de 
supressão significativa da função da glândula adrenal, 
com diminuição dos níveis circulantes de norepinefrina, 
e provavelmente também de epinefrina, em resposta a 
estresse máximo, como é a PCR 33 O  agente simpatico-
mimético potente constitui a 1ª  opção de tratamento. A 
estimulação α-adrenérgica promove vasoconstrição com 
aumento da resistência vascular sistêmica, da pressão 
arterial diastólica e da pressão de perfusão coronariana, 
além de melhorar o fluxo sanguíneo cerebral. Diante do 
quadro de bradicardia profunda na raque, a administra-
ção precoce de adrenalina pode ser crítica para manter a 
pressão de perfusão coronariana, diminuir a duração da 
isquemia cerebral e o grau de lesão neurológica. O uso 
de adrenalina não exclui a administração de  fármacos 
taquicardizantes, principalmente porque a adrenalina ( 
agonista α e β)  não é um agente vagolítico. Pollard e col. 
(2002) propõem um tratamento escalonado: atropina 
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(0,5 mg), efedrina (25mg) e adrenalina (0,3 mg). 47-51

 Optar pela raquianestesia hiperbárica na cesariana, 
implica em monitorar adequadamente e manter vigi-
lância constante. O tratamento adequado e imediato 
(O2, adrenalina, atropina, efedrina, cristaloides IV + 
uso de material de ressuscitação adequado) pode levar 
a uma  RCP bem-sucedida, com recuperação completa 
da parturiente.

ANTIBIÓTICOS
Em todas as mães submetidas à cesariana é infundi-

do profilaticamente antibiótico (cefalosporinas, como a 
cefazolina -1ª geração), como é da rotina para qualquer 
tipo de cirurgia.52 Os antibióticos β-lactâmicos ( penici-
linas, cefalosporinas) são bactericidas por inibição  da 
síntese da parede celular peptidoclicano da bactéria. 
A 1ª geração de cefalosporina não é ativa contra Pseu-
domonas. O antibiótico profilático deve administrado 
somente após a laqueadura do cordão, minimizando a 
exposição de antibiótico diretamente ao recém-nascido 
ainda desprovido de defesas imunológicas eficazes a 
partir da formação da microbioma. Dependendo do tipo, 
da dose, a duração e calendário da administração, os 
antibióticos são poderosos disruptores do microbioma 
intestinal em desenvolvimento com efeitos profundos 
no desenvolvimento da microbiota neonatal e/ou do 
lactente. Aqueles antibióticos que atravessam a placenta 
provavelmente vão ter um efeito devastador sobre a 
microbiota do neonato, sobretudo sobre a diversidade 
bacteriana mais observado após cesarianas.A injeção 
prévia na parturiente desencadeia decréscimo intestinal 
na abundância relativa de Actinobactérias, Bacteroides, 
Bifidobacterium spp., espécies Bacteroides, Parabacterioddes 
spp., Atopobium spp. e Lactobacillus spp . e um aumento na 
abundância relativa de Proteobacteria, Firmicutes, Entero-
bacteriaceae, Enterococcus spp., e Clostridiom spp. Em geral, 
as taxas de utilização de antibióticos na mãe  durante o 
parto vaginal são baixas. Importante  asssinalar que es-
tas perturbações no microbioma são acompanhadas por 
um atraso na produção de ácidos gordos de cadeia curta 
imunomodulador. Vale salientar que menor incidência 
de alergia, asma, obesidade no rém-nascido de parto 
vaginal em relação aos recém-natos de parto cesariano 
(isento de hactéria) em função do retardo na formação  
do microbioma intestinal. A antibioticoprofilaxia  deve 
ser diferenciada na parturiente obesa, especialmente 

com morbidade presente:dobrar as doses para IMC ≥ 40, 
por exemplo cefoxitima ou cefazolina  na dose de 4 g.    
No caso de parturiente com alergia (mediação da IgE) à 
penicilina e análogos, podem usado como substitutivos, 
os macrolídios e/ou os aminoglicosídicos. Uma boa asso-
ciação na cesariana com parturiente alérgica à penicilina: 
Clindamicina 600mg + gentamicina 1,5mg/kg.

Os aminoglicosídeos são bactericidas ao se ligar 
na subunidade 16S ribosomal da DNA, encerrando a 
trtanslação do mRNA, inibindo a síntse proteica. Gen-
tamicina: 2 a 3mg/kg IV. Não esquecer que potencializa 
o bloqueio neuromuscular do curare. Uma boa associa-
ção na parturiente alérgica à penicilina: gentamicina 1,5 
mg/kg/h + clindamicina 20mg/kg/dia  ou + lincomicina 
600mg IV bolus ou 10-20mg/kg/dia.

Os Macrolídeos: Eritromicina (10 µg/ml de plasma) 
e Azitromicina (2-3µg /ml de plasma) via IV são bacte-
riostáticos, mas podem se tornar bactericidas em doses 
mais elevadas. Macrolídios bloqueiam a síntese protéica 
por ligação reversível na subunidade 50S ribosomal de 
microrganismos sensíveis. 52-55

ANTI-EMÉTICOS
O mecanismo emético mais imoortante na cesariana 

após bloqueio simpático raquídeo é a hipotensão a nível 
bulbar, Assim, o melhor tratamento da emese seria a 
correção farmacológica da hipotensão por aumento da 
infusão de cristaloides e uso de vasopessores agonistas 
adrenérgicos. Os fármacos anti-eméticos teriam efeito 
complementar no intra-operatório, em destaque os 
dois agentes anti-eméticos mais usados: Metoclopra-
mida (bloqueador dapaminérgico no bulbo no sistema 
tuber-infundibular, liberando prolactina que facilita 
o aleitamento materno. Ondansetron (antagonista 
do receptor 5-HT3 da serotonina na zona do gatilho do 
centro emético bulbar. 56-58

  Na revisão bibliográfica  em bases de dados da web 
of Science, Scielo e PubMed, predomina a polifarmácia 
no tratamento da náuseas e vômitos (polimodal): 
ondansetron, bromoprida, domperidone, metoclopramide, 
droperidol e dexametasona. O ondansetron 4mg (alto 
custo)  é mais eficiente no tratamento e na pevenção 
das náuseas e vômitos no pós-operatório (NVPO) do 
que a metoclopramdia 10mg (baixo custo) e também 
o droperidol (1,25mg) e a dexametasona (8mg), o que 
ainda torna inviável seu uso rotineiro. Como se trata de 
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cesárea, a metoclopramida seria mais indicada, se não 
intolerância ou alergia da parturiente ao neuroléptico 
metoclopramida, pois facilitará a amamentação. 57-61

ANTITREMOR
O tremor é uma atividade repetitiva e involuntária 

da musculatura esquelética com elevação a atividade 
metabólica e   aumento do consumo de O2 de 200 
a 500% com risco de complicações cadiovasculares 
em pacientes cardiopatas, sobretudo idosos.  Vários 
fármacos isolados têm ação efetiva contra os tremores 
(“shivering”): a meperidina, a clonidina, a fisostigmine. 
Durante o bloqueio do neuro-eixo pode ocorrer hipoter-
mia. Na raquianestesia, o tremor aparece como efeito 
protetor para aumentar a trermogênese hipotalâmica 
por incremento metabólico através de movimentação 
da musculatura da região corporal superior não blo-
queada,  aumentando o tônus do sistema simpático na 
produção metabólica de calor. No entanto,  aumentar o 
consumo de O2 gera estresse do sistema cardiovascular 
(maior débito cardíaco), além de visível desconforto da 
paciente. Assim, prevenção e tratamento de eventuais 
tremores na raquianestesia devem ser implementados, 
sobretudo em função de uma eventual limitação da 
reserva cardiopulmorar da parturiente com aumento 
do risco de acidose lática, dessaturação venosa mista 
e hipoxemia. 62-64  Meperidina em dose pequena (<30 
mg) é o fámaco mais eficiente (sem risco de apnéia e vô-
mitos). A fisostigmine apresenta ação antitremor por 
ativação do setor colinérgico hipotalâmico na sua ação 
termogênica, porém com evidentes efeitos colinérgicos 
periféricos (não desponível no Brasil). A clonidina 
mostrou-se eficaz, mas com concomitante aumento na 
incidência de bradicardia, hipotensão arterial e sedação. 
62-66

UTEROTÔNICOS
A hemorragia pós-parto por atonia uterina é a 

maior causa de morte de uma Maternidade. Metade das 
70 mil parturientes que morrem no parto a cada ano 
no planeta Terra poderia ser evitada por um diagnóstico 
rápido e o tratamento cirúrgico adequado. 67

Uterotônico  Ocitócico - Ocitocina
A ocitocina é uterotônico  (1ª linha) administrado 

em anestesia obstétrica  para reduzir a incidência de 
hemorragia pós-parto e permanece como o uterotônico 

de 1ª  escolha na prevenção e tratamento da atonia 
uterina na cesariana  após a dequitação. Ainda não está 
estabelecido o regime ideal de infusão  do uterotônico 
em cesarianas eletivas, variando dose e velocidade de 
infusão venosa. O uso de altas doses (por exemplo, 10 
UI ) em bolus pode determinar alterações cardiocircula-
tórias deletérias para a paciente, especialmente em si-
tuações de hipovolemia ou baixa reserva cardíaca. Além 
disso, altas doses de ocitocina por períodos prolongados 
podem levar à dessensibilização dos receptores de oci-
tocina localizados no miométrio e resultar em ineficácia 
clínica. 67,68

  A ocitocina é produzida pelo hipotálamo e arma-
zenada pela hipófise posterior. No útero, ela determina 
contração da musculatura lisa que é importante para 
reduzir a perda sanguínea no local de descolamento 
placentário e  controlar a hemorragia após a dequita-
ção;  também age no sistema cardiovascular (SCV), 
provocando diminuição da resistência vascular perifé-
rica com consequente hipotensão arterial deletéria à 
parturiente.  Estas ações extra-uterinas passam a ser 
importantes quando a ocitocina é feita em altas doses 
ou em bolus, especialmente em gestantes sob raquianes-
tesia, agravando a hipovolemia por alteração prévia do 
bloqueio simpático. Apesar de estar disponível para a 
prática clínica há quase 50 anos (1957), ainda não está 
estabelecido qual o regime adequado de sua infusão 
em cesarianas. São raros casos de anafilaxia por uso de 
ocitocina perioperatória. A tendência obstétrica atual é 
a utilização em infusão contínua de doses reduzidas (< 
10U), sempre evitando a dose única IV  em bolus. 68-70

   A utilização de “extratos” da hipófise posterior tem 
sido realizada desde 1901 em situações de hemorragia 
pós-parto. Em 1953, Vincent Du Vigneau definiu a es-
trutura de um polipeptídeo sintetizado nos núcleos pa-
raventricular e supra-óptico do hipotálamo e armazena-
do na neuro-hipófise (ocitocina) semelhante à molécula 
do hormônio antidiurético (ADH) vasoativo. No seu 
receptor, a ocitocina promove ativação da fosfolipase C 
e a liberação do Ca++ intracelular através do inositol-
-1,4,5-trifosfato, além da ativação direta ou induzida 
por despolarização dos canais de Ca++ sensíveis à volta-
gem. A liberação da ocitocina pela neuro-hipófise ocorre 
de maneira pulsátil, por estímulos neuro-sensoriais 
como sucção do mamilo, dilatação cervical, estímulos 
no trato genital inferior (Hormônio do Amor) e também 
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por aumento da osmolaridade plasmática. A ocitocina 
exógena pode estimular a freqüência e a força da ativi-
dade contrátil da musculatura lisa uterina. Os efeitos da 
ocitocina são altamente dependentes do estrógeno que 
atua nos receptores específicos da a ocitocina do mio-
métrio, alterando sua densidade nos vários estágios do 
trabalho de parto. No útero, a ocitocina  regula a ativi-
dade contrátil do miométrio e influencia na produção de 
prostaglandinas pelas células endometriais/deciduais. 
Durante a gestação, a concentração plasmática da oci-
tocinase (cistil-aminopeptidase) aumenta cerca de dez 
vezes. As prostaglandinas também desempenham um 
importante papel na atividade contrátil do miométrio, 
aumentado a sua sensibilidade à medida que a gestação 
progride. Parecem ser mais eficazes na indução das 
contrações uterinas nas primeiras semanas de gestação, 
quando comparadas à ocitocina, pois não dependem da 
fase hormonal. 71- 74

AÇÕES EXTRA-UTERINAS 
Além da contração da musculatura lisa uterina e 

do mioepitélio que circunda as ramificações alveolares 
da glândula mamária, a ocitocina determina efeitos 
sistêmicos como relaxamento da musculatura lisa vas-
cular, promovendo redução da pressão arterial sistólica 
e principalmente da pressão arterial diastólica, além 
de taquicardia reflexa. Essa vasodilatação, geralmente 
temporária, pode ser clinicamente significativa quando 
ocorre administração em bolus da ocitocina ou doses 
elevadas, podendo determinar importante diminuição 
da perfusão coronariana e até colapso cardíaco. Apesar 
do amplo índice terapêutico, a administração de ocitoci-
na pode determinar redução significativa da resistência 
vascular periférica e aumento do débito cardíaco um 
efeito β-estimulante, aumentando o cronotropismo e o 
inotropismo e promovendo vasodilatação periférica que 
pode ser agravado pelo fenômeno de autotransfusão 
materna após a dequitação. Os efeitos cardiovasculares 
aparecem mais na administração IV com posologia 
excessiva de ocitocina e não do seu conservante.  Dessa 
forma, gestantes que não apresentam comprometi-
mento cardíaco tendem a tolerar a vasodilatação e suas 
conseqüências cardiovasculares após a administração 
da ocitocina em bolus ou em doses excessivas. No 
entanto, doses altas podem ser fatais em gestante sob 
anestesia geral ou bloqueio espinhal alto, seja na vigên-

cia de hipovolemia ou com alteração prévia no sistema 
cardiovascular (valvopatia, hipertensão arterial, débito 
cardíaco fixo ou doença do próprio músculo cardíaco) 
corre risco de edema pulmonar, inclusive com partici-
pação da prostaglandina F2α. A ação antidiurética tam-
bém é observada nas altas doses por intoxicação hídrica 
com hiponatremia secundária à retenção de água livre, 
resultando em edema pulmonar, convulsões, coma e 
até morte.   São raros os casos de anafilaxia por uso de 
ocitocina. 75-80

UTILIZAÇÃO  EM CESARIANAS 
 A utilização profilática de ocitocina em cesarianas 

justifica-se por diminuir a incidência de atonia uterina 
((gestação múltipla, polidrâmnio, macrossomia fetal) 
e consequente hemorragia pós-parto (< 40%), como 
também reduzir a utilização de outros agentes uterotô-
nicos. No entanto, demonstrou-se que em pacientes que 
evoluíram para histerectomia no puerpério imediato, 
identificou-se algum fator de risco para sangramento 
obstétrico aumentado em apenas 74% dos casos. Al-
guns pacientes (25%) não apresentavam nenhum fator 
para promover contração uterina efetiva para indução 
e manutenção do trabalho de parto. Recomenda-se a 
utilização de 5 UI de ocitocina administrada lentamente 
para promover a contração uterina e diminuir a perda 
sanguínea  devido à ocorrência de dessensibilização do 
receptor de ocitocina após sua administração exógena 
durante o trabalho de parto. Lembrar que a via intra-
miometral também promove contratilidade uterina 
eficiente, pois a via venosa determina maiores altera-
ções hemodinâmicas (hipotensão arterial e taquicardia) 
que podem ser prejudiciais em parturientes com baixa 
reserva cardíaca ou hipovolêmicas.  A ocitocina venosa 
tem provocado raras reações anfiláticas. 81-86

RETRATOR UTERINO 
A ocitocina não é o único uterotônico disponível, po-

rém há restrição aos demais agentes ocorre devido aos 
efeitos colaterais que eles determinam. Os derivados 
do ergot (metilergonovina) podem levar à hipertensão 
arterial, sendo contra-indicados em pacientes hiperten-
sas.   Portanto, a ocitocina permanece como fármaco 
de 1ª  linha de opção na prevenção de atonia uterina 
em gestantes submetidas à cesariana, especialmente 
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por seu grande índice terapêutico. No entanto, nunca  
induzir com ocitócico  o parto normal em mulheres que 
já passaram por uma ou duas  cesáreas. A infusão de 
ocitocina  pode ser usada quando a mulher já está em 
trabalho de parto naturalmente, mas nunca jamais com 
a função de iniciá-lo. Ainda não está estabelecido qual 
o regime adequado de sua infusão em cesarianas, mas 
a tendência atual é a utilização em infusão contínua de 
doses reduzidas (5U), devendo ser evitada a administra-
ção em bolus.  A ocitocina venosa tem mostrado maior 
potência na contração uterina do que o misoprostol oral.  
As prostaglandinas, por outro lado, podem determinar 
hipotensão arterial, broncoespasmo e efeitos gastrin-
testinais (náusea, vômito e diarréia). Há relato de caso 
de edema agudo de pulmão após a administração intra-
-miometral de prostaglandina F2α (Carboprost®) em 
gestante com atonia uterina não responsiva à ocitocina 
ou derivados do ergot. 83-90

Retrator uterino- Metilergonovina-Metilergomer-
trina ( 1 mL.0,2mg)

A ergometrina é alcaloide natural  extraído de um 
cogumelo  venenoso (Claviceps purpurea) de uso médi-
co milenar na Ásia (300 anos Ac) na década de 30. Em 
1935, a  metilergometrina, um derivado semissintético 
da ergotamina, passou a sser usado ns maternidades 
como potente e específico retrator oterino, assim como 
o psicodisléptico, ácido lisérgico (LSD), que provocou 
consumo ilegal para as “viagens e alucinações” da 
juventude “transviada” dos anos 60 e na guerra do 
Vietnam.  Seu derivado hidrogenado metilergometrina 
atua diretamente no músculo liso uterino e aumenta o 
tônus basal, a frequência e a amplitude das contrações 
rítmicas. Seu efeito ocitócico  seletivo da resulta de suas 
ações específicas como agonista parcial e antagonista 
em receptores alfa-adrenérgicos, serotoninérgicos e 
dopaminérgicos. O uterotônico ou retrator uterino – 
metilergonovina -     está na 2ª linha de opção de ação 
ocitócica. Embora menos potente do que a ergotamina, 
a metilergometrina  não exclui totalmente o apare-
cimento de complicações vasoconstritoras, podendo 
provocar hipertensão, o que justifica a contra-indicação  
em paciente neurológica com HIC, coronariopata e 
sobretudo na presença de de pré-eclâmpsia.

Farmacocinéticas O início da ação dentro de 30 a 

60 segundos após administração IV( injeção lenta);2 a 
5 minutos após IM, mantendo-se ativo por 4 a 6 horas. 
A metilergometrina é metabolizada principalmente no 
fígado (substratos do CYP3A) por N-desmetilação e 
hidroxilação do anel fenílico. Eliminação:. Urina e leite 
materno.  

Contra-Indicações: Metilergonovina  não deve ser 
utilizado para indução ou potencialização do trabalho 
de parto. Também contraindicada na doença arterial 
coronariana, hipertensão grave, na eclâmpsia ou em 
pacientes com distúrbios da função hepática ou renal, 
pois induz vasoespasmo.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 
- Prostaglandinas (misoprostol e carboprost) faci-

litam a contração do miométrio 
-Vasoconstritores simpatomiméticos  potencia-

lizar os efeitos vasopressores  (inclusive, se associado a 
anestésico local)  

-Betabloqueadores  pode potencializar  vasocons-
tricção α

-Drogas antianginosas (Trinitrato) por induz 
vasoconstrição. 

- Bromocriptina  potencializa o efeito vasoconstri-
tor 

-Halotano reduz o potencial ocitócico da metilergo-
metrina 

- Inibidores do CYP3A4  hepático:aumentam a 
vasoconstrição da metilergometrina (por exemplo, 
cimetidina e suco de grapefruit); macrolídeos (por 
exemplo,  eritromicina, claritromicina); antifúngicos 
azois(por exemplo, cetoconazol e itraconazol); inibido-
res da transcriptase reversa (por exemplo, ritonavir, 
indinavir, nelfinavir, delavirdina)

- Indutores do CYP3A4  no fígado:  diminuemr a 
ação vasopressora (por exemplo, nevirapina e rifampi-
cina)  

POSOLOGIA -  Em caso de parto sob anestesia 
geral ou espinhal,  recomendada-se  injeção i.v. lenta. 
Tratamento da atonia/hemorragia uterina Injeção IM é 
a via de administração recomendada (1 mL - 0,2 mg). 
Quando administrada IV, injeção lenta(lml/min)  dose 
0,5 a 1 mL (0,1 a 0,2 mg) na paciente com funções hepá-
tica e renal normais.

REAÇÕES ADVERSAS 
 SNC  - Acidente cerebrovascular, parestesia. SCV - 
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Distúrbios cardíacos Fibrilação ventricular, taquicardia 
ventricular, angina pectoris, bloqueio atrioventricular, 
hipertensão. Reações comuns: cefaleia; erupções cutâ-
neas; dores abdominais na grávida !; reações anafiláticas 
são muito raras

  A metilergonovina pode ser indicada como uterotô-
nico isolado na prevenção e tratamento da atonia e da 
hemorragia uterinas  pós-parto na operação cesariana 
ou o associada à ocitocina e/ou PGF2a.  A combinação de 
misoprostol + ocitocina e metilergonovina  reduziram 
a incidência de hemorragia pós-parto e a necessidade 
adicional de ocitócicos. Na cesariana sob raquianeste-
sia, a metilergnovina  induz significativamente mais 
estabilidade hemodinâmica do que  ocitocina e menor 
necessidade de  vasoconstrictor. 10,11,92 

Quadro II - Uterotônicos para Controlar 
as Hemorragia Pós-parto

Agente Via/dose Frequ-

ência 

Comentá-

rios

Ocitocina IV-10-40U 

em

a contínua 

infusão lenta

500ml 

Salina/Ringer

risco de 

hipotensão 

Metilergo-

metrina IM 0,2mg

a cada 

2-4hevitar em 

hipertensa  

Misopros-

tol

0,8-1mg/

Retal

a cada 2-4h 

pode haver 

febre

Carbo-

prost F2α

0,25mgIM/

intramiometrial  

cada 15min

Segundo  referências: 88-92

Embora possam ser utilizados eventualmente no de-
curso de uma cesariana sob raquianestesia hiperbárica, 
estes fármacos não são alvos do enfoque nesta revisão 
sobre o intraoperatório da cesariana sob raquianestesua 
hiperbárica. O gás medicinal  O2  e  as prostaglandinas 
por não serem empregados por via venosa  e SO4Mg por 
ser mais manipulado por intensivistas da UTI obstétri-
ca, sobretudo na pré-eclâmpsia, necessitando de uma 
abordagem farmacológica mais complexa não sendo 
alvo deste artigo de revisão.

O2 – Administração  por via nasal para oxigenação 
pulmonar para  tratamento   e   prevenção de hipóxia 
e  hipoxemia. Oxigenação suplementar  cuidadosa com 
máscara facial ou cânula nasal à parturiente na sua 
cesariana sob uma raquianestesia alta com hipotensão 
por bloqueio simpático agravada pela posição supina 
para controlar a dessaturação da Hb materna até a 
retirada do feto, pois busca-se evitar a acidemia  fetal. 
No entanto, uma hiperóxia materna aumenta a pressão 
parcial de O2 fetal e altera o equilíbrio ácido básico. Uma 
suplementação de O2  na cesárea eletiva sem incidentes 
não parece ser uma boa opção rotineira na prática clínica 
para o bem-estar fetal. 93,94

PG (misoprostol) Uterotônico (3ª linha de opção) 
não dependente dos estrógenos, mas não utilizado por 
via IV.  Misoprostol pode ser considerado como agente 
alternativo por via oral, sublingual, retal e vaginal, nos 
casos em que  a ocitocina esteja relativamente contra-
-indicada em parturientes com pré‐eclâmpsia,  parto 
prolongado ou doença cardíaca. Hua e col (2013) asse-
guram uma maior potência da ocitocina IV em relação 
ao misoprostol VO ou carboprost IM, inclusive com 
menor número de efeitos colaterais.  PGF2α (15-me-
til-PGF2α-carboprost®) Dose:0.25mg IM ou intramio-
metrial; pertence a 3ª linha de opção uterotônica. Risco 
de hipertensão,   broncoconstricção e hipertensão 
pulmonar. 81,90

Sulfato de Magnésio (SO4Mg): é o medicamento 
anticonvulsivante e tocolítico mais usado preventivo das 
crises convulsivas na parturiente com pré-eclâmptica 
por diminuir a liberação das catecolaminas,  aumentar o 
fluxo da artéria uterina e  ser antagonista do glutamato. 
Por ser antagonista dos receptores  N-metil-D-asparta-
to age como anticonvulsivante e adjuvante da analgesia 
perioperatória. SO4Mg reduz  a CAM, potencia BNM 
com miorelaxamento sinérgico a aquele obtido pela 
raquianestesia. Provoca depressão neurológica (hipo-
tonia, hiporreflexia, letargia e depressão respiratória). 
Seus efeitos são antagonizados pelo cálcio (cloreto ou 
gluconato) 4-6 g em 20 min., ou 2g/h para atingir 6-8 
mg/dL no plasma. 95-98

Atualmente, a raquianestesia é a técnica mais 
utilizada nos grandes centros de referência obstétrica: 
uma técnica mais simples, com início mais previsível, 
bloqueio mais intenso e completo, menor potencial 
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de toxicidade sistêmica devido à concentração menor 
de anestésicos locais. Cabe ao anestesiologista lançar 
mão de medicamentos corretivos que complementem a 
qualidade do bloqueio intratecal para assegurar a qua-
lidade da anestesia regional e o comforto do bionômio 
materno-fetal. Sendo o parto cesariano um fenômeno 
complexo e individual, a opção técnica de anestesia 
subaracnoidea  deve integrar a paciente, o obstetra,  o 
neonatologista e o anestesiologista no uso de medicação 
coadjuvante.
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RESUMO
A análise dos componentes de protocolos de recu-

peração pós-operatória (ERAS) em cirurgias de grande 
porte são estudados há mais de 20 anos em diferentes 
procedimentos cirúrgicos. O conceito de melhorar o 
atendimento ao paciente e reduzir as complicações 
pós-operatórias também foi aplicado em cirurgias de 
grande porte, como o procedimento de cistectomia radi-
cal, cuja alta taxa de complicações pós-operatórias pode 
chegar a 65%. Diversas vias clínicas foram introduzidas 
para melhorar o curso perioperatório e reduzir o tempo 
de internação hospitalar. Estes protocolos diferem das 
modalidades de ERAS em outras cirurgias. As razões 
para isso são maior tempo operatório, maior risco de 
transfusão perioperatória e infecção. Estudos anteriores 
neste protocolo ERAS em urologia analisaram a neces-
sidade de preparo intestinal mecânico, descompressão 
da sonda nasogástrica no pós-operatório, bem como a 
duração da drenagem urinária. Além disso, também foi 
chamada a atenção para a otimização da reposição de 
fluidos, controle da dor e função intestinal no periope-
ratório. Novos estudos devem avaliar a importância da 

otimização anestésico-cirúrgica pré-operatória, a imple-
mentação de anestesia e analgesia peridural torácica e o 
manejo nutricional pós-operatório.

SUMMARY
The analysis of the components of enhanced recovery 

after surgery (ERAS) protocols in major surgery has been 
studied for over 20 years in different surgical procedures. 
The concept of improving patient care and reducing posto-
perative complications was also applied to major surgery 
like procedure of radical cystectomy whose high postopera-
tive complication rate that may reach 65%. Several clinical 
pathways were introduced to improve perioperative course 
and reduce the length of hospital stay. These protocols differ 
from ERAS modalities in other surgeries. The reasons for 
this are longer operative time, increased risk of perioperati-
ve transfusion and infection. Previous studies in this ERAS 
protocols in urology analyzed the need for mechanical bowel 
preparation, postoperative nasogastric tube decompression, 
as well as the duration of urinary drainage. Furthermore, 
the attention has also been drawn to perioperative fluid 
optimization, pain management, and bowel function. Fur-
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ther studies should assess the importance of preoperative 
medical optimization, implementation of thoracic epidural 
anesthesia and analgesia, and post-operative nutritional 
management.

INTRODUÇÃO
O Preâmbulo de 1946 da Constituição da Organiza-

ção Mundial da Saúde (OMS) define a saúde como “um 
estado de completo bem-estar físico, mental e social”. 
A contituição federal brasileira de 1988 garante a co-
bertura universal de saúde (artigos 196 a 200) no maior 
programa público do mundo, o Sistema Único de Saúde 
(SUS) promulgado  pela Lei  nº 8.080 de 1990. A habitual 
divulgação midiática do SUS é negativa haja vista a falta 
de infraestrutura, má gestão e carência crônica  de re-
cursos nestes 28 anos de funcionamento. É consensual 
a premente necessidade de mudanças tecnico-adminis-
trativas hospitalares e uma otimização perioperatória 
na programação das equipes anestesico-cirúgicas. Em 
2018, para atender a saúde dos 209 milhões de brasilei-
ros, existiam 6.805 hospitais com 596.186 leitos, sendo  
55,7% públicos e 44,3% privados. O Brasil investe 
apenas 3,7% do produto interno bruto (PIB) em saúde, 
embora estados e municípios devam usar 12 a 15% do 
PIB para a saúde da população. O investimento público 
final para cada cidadão brasileiro em saúde é baixo: US$ 
512,00, em contraste com os US$ 3.000,00 per capita 
dos países desenvolvidos. 1-5

   Err Is Human: Building a Safer Health System (Institu-
te of Medicine,USA.1999) no início deste século, desper-
tou o mundo para a questão da segurança do paciente, 
pois ‘errar é humano.’ Apesar da inexatidão de achados 
epidemiológicos: uma estimativa de 98 mil mortes de 
pacientes/ano em decorrência de erros cometidos por 
profissionais em alguns estados americanos, atingindo 
uma proporção maior que as mortes causadas por aci-
dentes com veículos (43 mil), câncer de mama (42 mil) 
e AIDS (16 mil).6 Dados da The American Hospital Asso-
ciation demonstram que não estaria correto inferir esses 
resultados para os EUA, pois existem 5.627 hospitais 
em todo o país. Na comparação de dados internacionais, 
existem diferenças surpreendentes. No estudo de Nova 
Iorque, a incidência de eventos adversos foi de 2,9%, 
enquanto, na Austrália, a incidência foi de 16,6%; Nova 
Zelândia, 11,3%; Inglaterra, 10,8%; Canadá, 7,5%; Di-
namarca, 9% e França, 14,5%.  No Brasil, um estudo da 

Fundação Oswaldo Cruz encontrou uma incidência de 
7,6%, incluindo três hospitais de ensino.  As diferenças 
dos resultados também podem ser explicadas, entre ou-
tros motivos, por diferença na avaliação da gravidade do 
trauma, por conceitos distintos sobre eventos adversos 
e pelo grau de subjetividade do julgamento destes, entre 
outros.5-8

   Diante desse quadro de imprecisão, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) elaborou uma estratégia de 
intervenção: (I) protocolos para mitigar os eventos 
adversos mais frequentes, como a identificação do pa-
ciente, a segurança da cirurgia, a higienização das mãos, 
a frequência de úlceras por pressão, o manejo de erros 
por medicamento e a frequência de quedas; (II) nova ta-
xonomia para diminuir  definições contraditórias;  (III) 
o incremento da pesquisa com métodos diversos. Para 
incentivar  pesquisas na área, a OMS estimulou o uso de 
métodos e fontes de informação diversos – observação 
direta; revisões de prontuários retrospectivas e pros-
pectivas; análise de banco de dados administrativos e 
de notificações voluntárias, entre outras.  Os sistemas 
nacionais de notificação de eventos tendem a ter  proble-
mas, pois nem todos os dados não confiáveis e falta de 
feedback; seletividade de notificações de determinadas 
categorias, entre outros. Os sistemas locais –  postos 
de saúde e/ou  associações de profissionais – tendem 
a ter mais utilidade, tanto para pesquisa quanto para 
gestão (educação/mudanças).  Infelizmente, o número 
de pesquisas brasileiras ainda é baixo, obrigando o pes-
quisador adotar evidências encontradas em pesquisas 
realizadas em outros países. 6-11

 O tripé responsável pela segurança do ato anestési-
co-cirúrgico é formado pelo equipamento - medicamen-
to - profisssional de saúde. Segundo a OMS há déficit de 
médicos no Brasil: 1,8/ 1.000 habitantes, isto é, aquém 
do mínimo desejável para assistência à população: 
3/1.000. Os dados numéricos históricos per se eviden-
ciam a melhoria técnico-profisssional entre o período 
pós-guerra (década de 50) cuja mortalidade atribuída 
à anestesia era de 1/1.500-5.000 que contrasta com 
o índice atual de aproximadamente 1/100.000.   Para 
superar os atuais desafios do atual status quo da saúde 
mundial, instituições médicas internacionais como a 
Associação Americana do Coração (AHA, 1963), Asso-
ciação Americana de Anestesia (ASA-1985), Associação 
Médica Americana (AMA-1996), Associação Europeia 
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de Anestesia (ESA-2007), Associação Mundial de Anes-
tesiologia (WFSA-2008), (OMS-2010) e o Programa Na-
cional de Segurança  do Paciente do Ministério da Saúde 
(MS) brasileiro (2013), em consonância aos esforços 
da SBA, AMB e CFM, todos buscando estabelecer  uma 
gestão hospitalar guiada por metas pré-estabelecidas ao 
lado de  programas educativos  para melhorar a qualida-
de assistencial da saúde, visando otimização periopera-
tória do paciente cirúrgico. Neste processo de melhoria 
da segurança perioperatória,  o anestesiologista exerce 
papel preponderante para ajudar a sustentabilidade 
almejada do setor de saúde em função de sua vivência 
na sala operatória (SO) 5-8,11,12  ver Quadro I

Quadro I - Cronologia dos principais planos de 
Qualidade e Segurança  Anestésica Perioperatória

1963 - AHA (American Heart Association)  criou 
comitê de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) 

1985 – ASA cria a ASPF (The Anesthesia Patient 
Safety- USA)

1996 – AMA lança programa cria a  NPSF (The 
National Patient Safety Foundation- USA)

1997 – Kehlet: necessidade do controle multimo-
dal da fisiopatologia pós-operatória

2001 - Ken Fearon (Univ Edinburgh-UK) e Olle 
Ljungqvist (Karolinska Institute - S)  decidiram iniciar 
um grupo colaborativo para incrementar a segurança 
no atendimento multimodal perioperatório. A missão 
multiprofessional e multidisciplinar da ERAS(®)
Society (Enhanced Recovery after Surgery Society for 
Perioperative Care) busca desenvolver cuidados  perio-
peratórios para melhorar recuperação e implementar 
pesquisa/educação na prática anestesico-cirúrgica 
baseada em evidências  em todos os continentes.

2007 – ESA elabora Guidelines para segurança e 
qualidade da prática anestésica.

2008 – WFSA também adota Guidelines para a 
prática segura da anestesia.

2010 – OMS elabora Cheklist para a segurança 
cirúrgica

2013 – Ministério da Saúde (Brasil) apresenta 
Programa Nacional de Segurança  do Paciente 
(PNSP)

2016 – As primeiras Guidelines  da ERAS® Society 
para Anestesia  foram publicadas (Feldheiser et al, 
Acta Anaesth Scannd 2016) e também uma revisão da 
fisiopatologia da eficácia andestésica (Scott et al, Acta 
Anaesth Scand, 2016).

2017-  A ERAS®LATAM foi inaugurada em Mon-
tevideo pelo Professor Adrian Alvarez (Argentina), na 
presença de delegados latinos, inclusive  do Brasil.

2018 – ASA lançou o PSH (Perioperative surgical 
home) Learning Collaborative 2020.    Entendi-
mento entre ERAS, ERAS®Latam, SBA e SAESP 
com cirurgiões, anestesiogistas, enfermeiros  e  ges-
tores dos hospitais INCA, AC Camargo, ICESP e rede 
São Camilo para capacitar equipes multidisciplinares 
brasileiras de cuidados perioperatórios nos moldes da 
sociedade europeia ERAS.

Segundo: Kehlet,13 1997; Kirk e col,25 2010; 
Vats e col,11 2010;  Alvarez,24 2018 

O programa de recuperação hospitalar avançada 
(Enhanced Recovery after Surgery Society - ERAS) para 
uma maior qualidade e seguança foi iniciado pelo 
professor Henrik Kehlet (1997); bastante similar ao 
programa americano “fast track” lançado há 21 anos, o 
ERAS tornou-se  importante tratamento perioperatório 
após cirurgia de  grande porte: colorretal, gástrica, 
hepática, vascular,  torácica e mais recentemente 
cistectomia radical. 13-17  Os protocolos de recuperação 
aprimorada pós-cirurgia complexa (ERAS) são vias 
multimodais de cuidado perioperatório projetadas para 
alcançar a recuperação precoce após procedimentos 
cirúrgicos, mantendo a função dos órgãos no pré-opera-
tório e reduzindo a resposta ao estresse após a cirurgia. 
18-24  Esta nova era na medicina perioperatória, definida 
como protocolos de recuperação após cirurgia (ERAS), 
começou com o aumento da importância de uma abor-
dagem multimodal para pacientes cirúrgicos. Os obje-
tivos mais importantes da abordagem multimodal são 
a melhoria do estado pré-operatório dos pacientes e a 
manutenção da homeostase no período perioperatório, 
minimizando a resposta ao estresse e a inflamação. Esta 
nova abordagem foi usada pela primeira vez na cirurgia 
colorretal e, em seguida, começou a se espalhar para 
todos os outros tipos de cirurgias de grande porte. Este 
programa tenta modificar as respostas fisiológicas e 
psicológicas às cirurgias de grande porte, ao demonstrar 
redução nas complicações e na permanência hospitalar 
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ao melhorar a função cardiopulmonar, retorno mais 
precoce  da função intestinal e retomada mais cedo 
das atividades normais  facilitando a alta hospitalar.  
Os princípios-chave do protocolo ERAS incluem no 
pré-operatório aconselhamento famililar, nutrição 
especial, evitando jejum prolongado e permitindo  carga 
venosa de carboidratos até 2 horas no pré-operatório 
e  redução do preparo intestinal; regimes anestésicos 
padronizados (preferencialmente, analgesia peridural 
contínua e não opióide); no pós-operatório, analgesia 
multimodal e mobilização precoce. Apesar das  signifi-
cativas  evidências indicando que os protocolos ERAS 
levam a melhores resultados no paciente cirúrgico, sua 
implementação tem sido lenta por desafiar a doutrina 
cirúrgica tradicional ao modificar pontos fundamentais 
na prática cirúrgica, como nutrição perioperatória, 
manejo do íleo pós-operatório e o  preparo intestinal 
mecânico. 17-24 

  A cirurgia de grande porte  está associada a sequelas 
indesejáveis, como dor, complicações cardiopulmona-
res, infecciosas e tromboembólicas, disfunção cerebral, 
náusea/vômito, paralisia gastrointestinal, fadiga e 
convalescença prolongada. Além de potenciais falhas 
da técnica cirúrgica e anestésica, o fator patogênico 
na morbidade pós-operatória nais importante é a res-
posta cirúrgica inflamatória ao estresse com aumento 
subsequente das demandas sobre a função dos órgãos. 
Acredita-se que essas mudanças na funcionais orgânicas 
sejam mediadas por alterações metabólicas endócrinas 
induzidas pelo trauma e ativação de vários sistemas de 
cascata biológica (citocinas, complemento, metabólitos 
do ácido araquidônico, óxido nítrico, radicais livres de 
oxigênio, etc.). Para entender esta morbidade pós-ope-
ratória, faz-se necessário entender o papel fisiopatoló-
gico dos vários componentes da resposta cirúrgica ao 
estresse e determinar se a modificação dessas respostas 
pode melhorar o resultado cirúrgico. Embora nenhuma 
técnica isolada ou esquema de drogas tenha mostrado 
capacidade em eliminar a morbidade e a mortalidade 
pós-operatórias, intervenções multimodais podem le-
var a uma redução importante nas sequelas indesejáveis   
da lesão cirúrgica com melhor recuperação e redução da 
morbidade pós-operatória e de custos hospitalares  no 
tempo de internamento. O interesse na implementação 
de modernas trajetórias de cuidados perioperatórios 
com base nos princípios do ERAS resulta da crescente 

evidência da redução de complicações e tempo de 
internamento do paciente cirúrgico com evidentes 
benefícios econômicos nas disciplinas cirúrgicas a 
nivel da administração hospitalar.  Entretanto, novas 
estratégias de implementação na rotina hospitalar são 
necessárias para aumentar a popularidade e a utilização 
do protocolo europeu ERAS a longo prazo, bem como 
na cirurgia de urgência e  emergência. 15-24 Ver Quadro II

Quadro II - Envolvimento da Equipe Anestési-
co-cirúrgica - Avaliação dos Resultados (ERAS)

Pré-Operatório IntraoperatórioPós-operatório
Educação paciente/famíliaNormotermia Nutrição 
oral  pecoce
Planejamento analgesia sem opioide Deambulação 
precoce
Jejum menor   Técnica cirúrgica    Remoção cateter 
precoce
 minimamente invasiva
Sobrecarga de glicose  Esquiva profilática    Goma de 
mascar  
s/ sonda NG/dreno
Preparo TGI mínimo Fluidoterapia IV Critério de alta 
definido
TromboprofilaxiaBloqueio regional  Controle náusea 
e vômito
Antibiótico profilático Analgesia Peridural/AINES
Pré-aquecimento Analgesia multimodal
Evitar sobrecarga salina Estimular TGI (íleo)
Sem premedicação   
Exercício

 Segundo referências: 13-24  

COMO REDUZIR O RISCO LIGADO À ANESTESIA ?
 O ato anestésico é um dos procedimentos médicos 

mais bem controlados haja vista o número de óbitos 
diretamente atribuíveis à anestesia seja inferior a 1 / 
100.000,   variando de acordo com a complexidade da 
intervenção. 2,4,6-7 Nesta coorte de pacientes cirúrgicos 
devem ser feitos esforços de prevenção pré-anestésica  
(cessação do tabagismo, suporte nutricional, uso 
crônico de medicamentos, medicação pré-anestésica, 
etc)  O medo da anestesia, especialmente da anestesia 
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geral, é uma preocupação comum e recorrente expressa 
pelos pacientes durante as consultas pré-operatórias. 
Os pacientes geralmente expressam o medo de não 
acordar após a anestesia ou o medo de acordar durante 
a anestesia, seja pela falta de conhecimento do processo 
anestésico ou por idéias preconcebidas sobre o assunto, 
sobretudo por maciça  midiatização  negativa dos inci-
dentes e  acidentes de anestesia. 8-12

As evoluções do ato anestésico  nos últimos  70 
anos redundaram numa redução considerável do risco 
e uma maior controle da anestesia em função de 3 
fatores: a) progresso farmacológico relativo aos agentes 
anestésicos e equipamento de administração; b) avanço 
tecnológico dos dispositivos de monitoramento  e 
ventilação perioperatório; c) otimização da organização 
perioperatória através da equipe anestésico- cirúrgica 
e do trabalho dos cuidadores paramédicos (assistentes 
sociais, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas), 
totalmente  centrada no paciente. Os dispositivos bio-
médicos que circundam o paciente durante a anestesia 
complementam a percepção sensorial do anestesiologis-
ta ao operando, objetivando corrigir as deficiências de 
funções do paciente (por exemplo, hipopneia, hipoten-
são, oligúria, “recall”, etc) e monitorar um certo número 
de parâmetros vitais e as suas alterações (temperatura, 
pronfundidade, fração de ejeção cadíaca, etc) durante ato 
anestésico. Uma vigilância da qualildade da anestesia ge-
ral foi complementada pela percepção da profundidade 
da anestesia (Análise Biespectral). De fato, a anestesia 
não responde a uma lei de tudo ou nada, sendo o nível 
de anestesia constantemente adaptado às manobras al-
gogênicas da cirurgia. O objetivo bispectral é evitar uma 
anestesia “superficial demais”, mas também “profunda 
demais”, deprimindo a atividade cerebral em demasia 
que pode retardar o despertar anestésico e aumentar o 
consumo do agente farmacológico hipnótico, analgésico 
ou anestésico. 8-11

O ponto crítico para melhoria da segurança é a 
organização centrada no atendimento ao paciente. As-
sim, a sistematização da consulta anestésica mais que 
a visita pré-anestésica,  objetiva identificar fatores de 
risco para complicações per e pós-operatórias. As salas 
de recuperação pós-anestésica (SRPA) são unidades 
de atendimento onde a monitorização  pós-anestésica 
dos pacientes é contínuada seja por monitoramento 
eletrônico ou pela presença permanente de um cuidador 

dedicado exclusivamente a esta tarefa. O  risco cirúrgico 
difere do risco anestésico, pois está representado com-
plicações diretamente relacionadas à cirurgia (hemor-
ragia, ruptura de anastomose, etc.) e complicações mé-
dicas da doença principal ou de patologia coadjuvante. 
É imperativo identificar pacientes cirúrgicos de risco (> 
ASA II) que representam menos de 20% dos pacientes 
operados, mas que são responsáveis por mais de 80% 
da morbimortalidade após cirurgias de grande porte.  
Finalmente, o período pós-operatório é o tempo para a 
recuperação funcional que deve incluir o fornecimento 
de boa analgesia, rápido retorno á alimentação por via 
oral, deambulação precoce, prevenção de complicações 
tromboembólicas, etc.; todos os passos pós-operatórios 
envolvidos visam encurtar a permanência hospitalar e 
reduzir a morbidade associada à hospitalização.8,9,12,24-28 
(ver Quadro II)

 Em hospitais londrinos (1847), foram anotadas 
as primeiras mortes de 2 adolescentes (14 e 15 anos) 
por parada cardíaca durante anestesia  por inalação 
do clorofórmio, a síndrome clorofórmica. A depressão 
cardíaca, sensibilização à epinefrina endógena (efeito 
miocárdico β) e risco de causar necrose hepática e renal 
no paciente justificaram a sua proibição de clorofórmio 
em anestesia, sendo usado apenas como solvente orgâ-
nico. Desde o século XX,  todas as medidas hospitalares 
planejadas procuraram aumentar as condições de segu-
rança perioperatória aos anestésicos inalatórios/locais 
para reduzir  riscos intraoperatórios. O estabelecimento 
de meios atuais de manejo terapêutico e monitoramento 
perioperatório  vem reduzindo a incidência de acidentes 
anestésicos apesar do aumento significativo do número 
de anestesias em pacientes idosos com maior risco ci-
rúrgico  ou nas indicações cirúrgicas de emergência em 
pacientes traumatizados e  mais gravemente enfermos. 
Basta comparar os números da redução da mortalidade 
anestésica em 1960 (1:1500) com a de 2010 (1:100.000).
Nos últimos 60 anos, a segurança anestésica foi forta-
lecida  a partir da criação de uma disciplina específica 
de anestesiologia na grade curricular  da medicina 
(1968-RN) até o desenvolvimento de equipamentos 
de monitoramento eletrônico ( SNC, SCV, SR, diurese)  
instalados em salas específicas para o monitoramento 
pós-anestésico (SRPA) com protocolos de manejo tera-
pêutico. Todas estas medidas melhoraram claramente 
a segurança anestésica, mesmo nas indicações para 



83Revista Potiguar de Anestesiologia | Ano VI | Volume VI | Março de 2019 | Natal/RN

procedimentos cirúrgicos ou exploratórios sob aneste-
sia em pacientes mais velhos fragilizados (maior risco 
cirúrgico), o que torna mais difícil assegurar melhoria 
da segurança anestésica. 9,10

  Nos próximos anos, os esforços das sociedades e 
centros de treinamento de anestsesia para alcançar 
maior segurança  anestésica, pois os acidentes mais 
persistentes podem  ser evitados apenas pelos meios 
instrumentais ou estruturais. Deve-se relembrar que 
esses acidentes também resultam de erro humano 
direto ou induzido em que os profissionais podem ser 
penalizados como culpados. “Errare humanum est” passa 
a ser um marco importante nas novas estratégias de 
segurança, com mudanças significativas na gestão e 
organização do atendimento, sobretudo no atendi-
mento de plantão noturno, segundo a lei de Murphy.  
Atualmente, a anestesia está passando por um período 
de mudanças significativas na segurança. Estas melho-
rias exigem o reconhecimento de erro humano como a 
principal causa de acidentes, dos quais os mais comuns 
são os erros do sistema. Basta lembrar que no ano 2000, 
foi lançado livro sobre o risco da falha humana pelo 
Instituto de Medicina (USA-2000) “To Err Is Human: 
Building a Safer Health System”, apontando o ato anes-
tésico-cirúrgico como 3ª causa de morte  nos EEUU.6 A 
simples observação de que os erros são constantemente 
cometidos entre a decisão e a execução do atendimento, 
violenta contra o conceito tradicional (ultrapassado) 
de educação médica que prega a medicação sem erros, 
insistindo na noção de perfeição de uma prática médica 
em que  erros seriam inaceitáveis . Além da vida ser 
finita, erros e acertos fazem parte da  profissão médica, 
caracterizada por forte subjetivismo, bastante distante 
de precisão metamática. Preenchimento real da ficha 
anestésica na vigência do acidente anestésico e  tomar 
nota corajosamente em relatório solicitado com as me-
didas de prevenção adotadas para prevenir  e reduzir a 
gravidade do acidente  devem ocorrer pós-acidente  para 
facilitar sua defesa nos tribunais de justiça. 9,10,13-15 

Os problemas operacionais da cirurgia e da anestesia  
envolvem o futuro da nossa sociedade, embora sejam 
abordados apenas superficialmente pela imprensa. 
Demanda alta de saúde implica aumento de gastos que, 
nos últimos 10 anos, aumentaram 40% em relação ao 
PIB do país. Fatores interrelacionados: 1. aumento na 
duração total da vida sem uma boa saúde; 2. técnicas 

e tratamentos mais caros, apesar do incremento das 
cirurgias ambulatoriais  com técnicas mais econômicas 
e redução no tempo de internação hospitalar; 3. sistema 
universal que estimula o consumo: equipes médicas, cui-
dadores, laboratórios, ambulâncias (SAMU), UTI  sem 
serem controlados pelos pacientes, mas com sistema de 
pagamento de terceiros (privado, conveniado ou públi-
co). Na indústria, o erro humano é considerado parte 
inevitável do sistema, sendo o esforços feitos no sentido 
de melhorar as condições latentes que predisponham a 
acidentes. Nos cuidados de sáude, estas condições la-
tentes estão associadas às condições de trabalho, como 
plantões sobrecarregados, falta de treinamento, am-
biente estressante e sistemas inadequados de comuni-
cação. A judicialização da medicina brasileira não atinge 
os níveis observados nos Estados Unidos, mas notamos 
que o número de queixas de pacientes contra médicos 
aumentou significativamente, como também a porcen-
tagem de condenações por os tribunais: o nível pecuni-
ário de certas indenizações está causando vertigem em 
se considefrandio o ganho anual do profissional. Essas 
queixas referem-se principalmente a especialidades de 
risco (cirurgia plástica, obstetrícia, anestesia). Perante 
esta situação exorbitante, os seguros profissionais são 
obrigados a aumentar o nível do seu prêmio, o que se 
torna um fardo pesado para o médico acusado de erro 
de ofício.13,24-29

Em 2001, a Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) 
apresentou uma mudança de paradigma baseada em 
evidências no cuidado perioperatório para reduzir o 
tempo de recuperação e as taxas de complicações ci-
rúrgicas pós-operatórias. O uso de protocolo ERAS de 
recuperação avançada baseado em evidências em cirur-
gia de alta complexidade está associado à diminuição do 
tempo de internação hospitalar, da morbimortalidade 
e convalescença em função de menor taxa de complica-
ções anestesico- cirúrgicas.  

Enhanced Recovery after Surgery (ERAS) é um pro-
tocolo multimodal baseado em evidências, focando na 
redução do estresse e na promoção do retorno à função; 
também, o ERAS reduz o tempo de recuperação e as 
taxas de complicações pós-operatórias, provando que é 
custo-efetivo. Ele muda fundamentalmente o cuidado 
tradicional do paciente em enfermarias cirúrgicas para 
que o padroniza com base em evidências publicadas  
pelo cirurgião  dinamarquês  Henrik Kehlet (!993). O 
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protocolo ERAS questionou os cuidados perioperatórios 
tradicionais, incluindo: jejum prolongado, limitações de 
mobilidade, preparo intestinal mecânico, uso rotineiro 
de drenos e o retorno lento à alimentação normal no 
pós-operatório 16  A maioria das causas de alta tardia 
deve-se à presença de fatores sociais adversos e comor-
bidade médica, mas também a complicações cirúrgicas 
pós-operatórias. A adoção da checklist pelas equipes 
requer que seus membros interajam uns com os outros. 
Obenefícios de uma equipe harmônica sse estenderão a 
cada um que está trabahando conjuntamente naquela 
cirurgia em particular na sala operatória (SO). 13-19  
Na cirurgia colorretal, gástrica, hepática, urológica e 
oncológica, o protocolo ERAS está atualmente bem 
estabelecido como o melhor tratamento. Na população 
idosa, o ERAS encurtou significativamente o tempo de 
internação e não levou a um maior risco de complicações 
pós-operatórias ou reinternações.  Desde 2018, a SBA e 
algumas regionais associaram-se a programas melhoria 
de atendimento pós-operatório como o europeu ERAS 
cuja metodologia codificada exigirá um adensamento 
do número de cuidadores (enfermeiros, fisioterapeutas, 
nutricionistas) ao lado equipe anestesico-cirúrgica 
para garantir o atendimento mais eficaz dos pacientes 
cirúrgicos, com redução da sua permanência hospitalar, 
inclusive com participação positiva da comunidade. 

A grande mudança nos cuidados perioperatórios 
tem por base alguns elementos-chave: 1. Diagnóstico da 
situação a partir de banco de dados (software) elaborado 
por diferentes indicadores a fim de definir as necessárias 
intervenções; 2. Controle e Padronização dos processos 
que melhorem resultados perioperatórios (auditoria): 
antibioticoterapia, analgesia multimodal, fluidoterapia, 
nutrição e monitoramento, entre outros; 3. Padronização 
multidisciplinar do perioperatório a partir de evidências 
científicas ; 4. Educação e capacitação por treinamento 
adequado de equipes multidisciplinares em cuidados pe-
rioperatórios; 5. Redes Multidisciplinares pra melhorar  
a eficácia nos diagnósticos, definição de necessidades e 
indicação das intervenções. ( cf. Quadro III)

Quadro III – Características positivas para 
uma exitosa cultura  anestésico-cirúrgica 

de segurança do protocolo ERAS

Aprendizado organizacional multidisciplinar
Abordagem não punitiva para relato e análise de inci-
dente
Comunicação alicerçada treinamento e confiança 
mútua
Fluxo de informações  &  processamento eficaz (sof-
tware)
Identificação de potenciais ameaças à segurança pe-
rioperatória
Liderança comprometida com  execução responsável 
de metas
Percepção da segurança compartilhada e prevenção de 
erros sistemáticos
Reconhecimento  de inevitabilidade do erro

Segundo: Donay,26 1999;Kirkl,25 2006; Abrahan, 30 
2011;Tatsuishi, 29 2012

    
   Estudos recentes  têm analisado  barreiras à sua 

implementação nos serviços anestésico-cirúrgicos ao 
redor do mundo e concluiram que a implementação 
bem sucedida exige novas estratégias para uma equipe 
multidisciplinar com vontade de mudanças e uma com-
preensão clara de todos os itens protocolo ERAS. No 
entanto, mais pesquisas são necessárias para sua utili-
zação no cenário de emergência e em pacientes a longo 
prazo, possibilitando algumas alterações na maioria dos 
centros.  Apesar de  crescentes revisões sistemáticas e 
meta-análises sobre benefícios significativos da ERAS, 
ainda há grandes dificuldades ao introduzir essas dire-
trizes baseadas em evidências na prática de rotina.  O 
fato de menos da metade dos pacientes estarem envol-
vidos em uma nova abordagem assistência pós-operató-
ria sugere que os cuidados perioperatórios continuam a 
assemelhar-se a atitudes tradicionais e convencionais. 
Ainda há impedimentos à implementação hospitalar do 
protocolo, pois muitos cirurgiões afirmam que “nunca 
ouviram falar do ERAS”, enquanto poucos assinalam  
competente e positivo apoio multidisciplinar ao lado de 
uma adesão comunitária adequada ao hospital. 15-24

Hoje, os Estados Unidos são o maior consumidor 
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de fármacos do mundo, enquanto  a França tornou-se 
a maior consumidora  na Europa.  O peso da indústria 
farmacêutica se expresssa na ordenação de bilhões de 
euros e dolars para promoção de seus produtos com 
incentivo aos médicos a receitarem medicamentos re-
cém-lançados, não necessariamente os mais inovadores, 
mas sempre  os mais caros. Parece que a arte de curar 
cada vez mais afastou-se do conceito de saúde como 
um bem-estar psico-social, mas cabalmente acessível a 
todos.  Observa-se ainda que a medicina experimentou 
grande progresso científico ao mesmo tempo em que sua 
terminologia se tornou cada vez mais mais complexa. A 
expansão das pesquisas científicas recentes em saúde 
poderia mostrar as ligações entre a busca da boa saúde e 
o respeito pelos valores morais, abrindo novos caminhos 
para novos métodos de cuidados básicos baseados na 
educação moral e no bem-estar do corpo e da mente. 31O 
progresso da medicina do futuro dependerá de seletivi-
dade e especificidade na busca de um medicamento cada 
vez mais “alvo-dependente”. Por exemplo,  identificação 
de marcadores genéticos de risco em cada indivíduo, 
possibilita o enfoque da prevenção ao rastreamr pessoas 
em potencial risco para determinadas patologias. Da 
mesma forma, alguns marcadores de células são vistos 
apenas em células cancerosas, permitindo identificar 
e sintetizar drogas seletivas para poder administrá-las 
em doses mais fortes para destruir o câncer,  limitando 
os efeitos adversos da quimioterapia sobre as células 
normais.   Os avanços na tecnologia de comunicação 
irá permitir a expansão de telemedicina (por exemplo, o 
monitoramento remoto: ECG continuamente transmi-
tido para um centro de monitorização para os doentes 
cardíacos de alto risco; teleconsulta onde o médico liga 
o paciente a outro médico para solicitar sua opinião). 
Para atender aos princípios eticos, vale lembrar que as 
transmissões de dados médicos exigem o consentimen-
to prévio do paciente. 25-31

Pode-se concluir haver um consenso de que a 
implementação dos protocolos ERAS representa uma 
mudança significativa na prática anestésico-cirúrgica de 
amanhã via potencial facilitação do gestor da unidade 
hospitalar no uso de recursos orçamentados, pois o 
paciente poderá participar ativamente de sua convales-
cença com menor permanência hospitalar. No entanto, 
poucos estudos examinaram o impacto da introdução de 
um programa ERAS sobre a qualidade de vida ou os re-
sultados econômicos da saúde nos meses seguintes após 

a  cirurgia. Há economia no custo final do internamento 
hospitalar em função da redução significativa no tempo 
total de internação, no uso de fluidos intravenosos, nas 
complicações perioperatórias e na duração na analgesia 
peridural.  

 Novos estudos serão necessários sobre custos mé-
dicos diretos ou indiretos e gastos não médicos com o 
objetivo de orientar adequadamente os investimentos 
futuros na sua aplicação hospitalar a nível mundial. 
Emfim, a adoção de protocolos ERAS através das filia-
das da SBA promoverá o desenvolvimento de cuidados 
perioperatórios na vigência de cirurgia de grande porte  
a fim de melhorar a recuperação do paciente através da 
investigação, educação, auditoria e implementação de 
práticas baseadas em evidências científicas através de 
um trabalho colaborativo capaz de garantir a qualidade 
e a segurança anestésicas.

  O interesse na implementação de modernas 
trajetórias de cuidados perioperatórios com base nos 
princípios do ERAS resulta da crescente evidência de 
que é seguro e viável  associar  melhores resultados à 
cirurgia moderna. O ERAS reduz as complicações, en-
curta internamento, levando benefícios econômicos ao 
hospital. No entanto, como mudar dogmas cirúrgicos é 
mais difícil do que se pode supor,  novas estratégias de 
implementação são necessárias para aumentar a popu-
laridade e a utilização dessa nova abordagem do ERAS.
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A Academia original foi uma escola fundada em 
387 a.C., próxima à Atenas, pelo filósofo Platão. Nessa 
escola, dedicada às musas, se professava um ensino 
informal através de lições e diálogos entre os mestres 
e os discípulos. O filósofo pretendia reunir contribui-
ções de diversos campos do saber como a filosofia, a 
matemática, a música, a astronomia e a legislação. 
Seus jovens seguidores dariam continuidade a esse 
trabalho que viria a se constituir num dos capítulos 
importantes da história do saber ocidental. A escola 
era formada de uma biblioteca, uma residência e um 
jardim. Pela tradição, esse jardim teria pertencido a 
Akademos – lendário herói ateniense da guerra de Tróia 
(século XII a.C.) e, por isso, era chamado de academia.  
No Brasil, o ensino oficial da Medicina começaria em 5 
de novembro de 1808 quando, por decreto de D. João 
VI, foi criada a Escola Anatômico-Cirúrgica e Médica, 
precursora da atual  Faculdade Nacional de Medicina. 
A  Academia Nacional de Medicina  é uma instituição 
médica centenária, fundada no Brasil no dia 30 de 
junho de 1829 pelo Dr. Joaquim Cândido Soares de Mei-
reles sob o nome de “Sociedade de Medicina do Rio de 
Janeiro”, posteriormente  chamada Academia Imperial 
de Medicina. 1-3

       A Academia de Medicina do RN - AMRN é forma-
tada no modelo da Academia Francesa, que foi fundada 
em 1635, por iniciativa do Cardeal Richelieu que obteve 
a autorização para seu funcionamento do rei Luís XIII, 
com a principal finalidade de tornar a língua francesa 
“pura, eloquente, e capaz de tratar das artes e ciências”. 
É composta por 40 titulares. Os primeiros ocupantes são 

os fundadores que escolhem os seus patronos. A AMRN 
começou com 17 membros em 1º de outubro de 1985, 
em 10 de junho de 1986 passou para 30 e finalmente em 
28 de março de 1995 completou as 40 cadeiras.

Os 17 fundadores da Academia de Medicina do Rio 
Grande do Norte foram: Grácio Guerreiro Barbalho, 
Getúlio de Oliveira Sales, Dary de Assis Dantas, Joa-
quim Alves Fonseca, Carlos dos Santos Fonseca, Carlos 
César Formiga Ramos, Marcelo Augusto Filgueira de 
Carvalho, José Anchieta Ferreira da Silva, Genibaldo 
Barros, Cleone Noronha, Maria Giselda Silva Trigueiro, 
Airton Dantas Wanderley, Fernando Freire Lisboa, 
Aldo da Cunha Medeiros, Clovis Travassos Sarinho, 
Carlos Ernani Rosado Soares, Milton Ribeiro Dantas. 
Na ocasião são aclamados para constituírem a Comissão 
Organizadora Maria Giselda da Silva Trigueiro, Clovis 
Travassos Sarinho e Milton Ribeiro Dantas, na presença 
do Professor Geraldo Milton Siqueira, da Academia de 
Medicina da Bahia. Em 23 de dezembro de 1985 foi elei-
ta a primeira diretoria: Maria Giselda da Silva Trigueiro 
– Presidente, Carlos Ernani Rosado Soares – Secretário, 
Carlos César Formiga Ramos – Tesoureiro.  Em 10 de 
junho de 1986 é aumentado o número de acadêmicos 
para 30: Helen Bilro Costa, Eudes Caldas Moura, Araken 
Irerê Pinto, Raul Fernandes, Onofre Lopes da Silva Jú-
nior, Paulo Santiago Henriques Bittencourt, Paulo Fras-
sineti Bezerra, Hiram Diogo Fernandes, Daladier Pessoa 
da Cunha Lima, Pedro Coelho da Silva, Celso Matias de 
Almeida, Leide Morais, Heriberto Ferreira Bezerra.

    Em 28 de março de 1995 a Academia completa o seu 
quadro de 40 titulares elegendo mais dez acadêmicos, 
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seguindo o modelo francês: Alexandre de Oliveira Sales, 
Ana Maria de Oliveira Ramos, Dinarte de Medeiros Ma-
riz Junior, Fernando Ezequiel Fonseca, João Maria de 
Miranda Monte, José Medeiros Lima Junior, Joaquim 
Rubens Cunha, Rubens Santos Silva, Stênio Gomes da 
Silveira, Zita Souza Rocha. As cadeiras, numeradas de 
1 a 40, possuem patronos que foram escolhidos em ho-
menagem póstuma pelos primeiros ocupantes, ou seja, 
os fundadores. A numeração normalmente é feita pela 
ordem cronológica dos patronos.

Uma peculiaridade da AMRN é ter três fundadores 
que também são patronos. Quando houve aumento no 
número de titulares, esses fundadores já haviam faleci-
do e foram escolhidos para patronos das novas cadeiras. 
Assim, a professora Giselda Trigueiro que foi fundadora 
da cadeira 11, hoje é a patrona da cadeira 32; o professor 
Clovis Travassos Sarinho, fundador da cadeira 15, hoje 
é o patrono da cadeira 31; o professor Milton Ribeiro 
Dantas, fundador da cadeira 17 é hoje o patrono da 
cadeira 37.  Ocorrendo vacância na categoria de sócio 
titular, o presidente, no prazo máximo de seis meses, 
declarará abertas as inscrições, através de edital, do qual 
será dada plena divulgação.

O prazo para inscrições é de sessenta dias, prorrogá-
vel por igual período, não havendo candidato. Ao con-
trário do que muita gente pensa, não existe convite da 
Academia para o ingresso do acadêmico. Este tem que 
se candidatar e ser eleito por maioria absoluta. É um 
exercício de humildade, pois há que pedir o voto a cada 
um dos acadêmicos e se submeter ao resultado da apu-
ração.  São necessários alguns requisitos que constam 
do Estatuto e Regimento Interno. A eleição de membros 
titulares ocorrerá em Assembleia Geral, por voto secre-
to. Para a eleição de membros de qualquer categoria é 
necessária a presença de 2/3 (dois terços) dos membros 
titulares aptos a votar.  Se houver mais de um candidato 
por cadeira e nenhum deles lograr maioria absoluta 
dos votos, dos titulares aptos a votar, proceder-se-á, 
imediatamente, o segundo escrutínio, entre os dois 
mais votados, ou entre aqueles colocados em igualdade 
de condições. Na hipótese de empate no segundo lugar, 
o mais idoso será o escolhido para disputar o segundo 
escrutínio. Caso nenhum dos dois candidatos consiga a 
maioria absoluta (mais da metade dos aptos a votar), 
haverá um terceiro e último escrutínio. Caso persista a 
não obtenção da maioria absoluta dos titulares aptos, 

por nenhum dos dois candidatos, o Presidente abrirá 
novamente as inscrições para a mesma vaga, de acordo 
com o Estatuto.

Há três formas do acadêmico deixar a academia: 
por morte, por renúncia e por expulsão. Em 2012, 
houve mudança no Estatuto e Regimento permitindo 
ao acadêmico que está impedido, por motivo de saúde, 
de frequentar a Academia passar para Membro Emérito, 
voluntariamente. Nessa qualidade o colega será infor-
mado de todos os eventos e terá livre acesso às sessões 
que desejar comparecer, além de ficar desobrigado 
da anuidade. Viemos saber posteriormente que esse 
dispositivo existe também no Vaticano e foi utilizado 
por Bento XVI, Joseph Ratzinger.   Nesses 33 anos de 
existência da Academia de Medicina do RN (de 1º de 
outubro de 1985 até a presente data – 17 de outubro 
de 2018) 70 médicos foram eleitos acadêmicos. Entre os 
17 fundadores iniciais temos 7 vivos.  Sendo 4 na ativa: 
Carlos dos Santos Fonseca – cadeira 5, Genibaldo Bar-
ros – 9, Aírton Dantas Wanderley – 12, Fernando Freire 
Lisboa – 13. Um emérito: Marcelo Augusto Figueira de 
Carvalho 7 e um resignatário: Aldo da Cunha Medeiros 
– 14.

Em 10 de junho de 1986, quando aumentou para 
30 membros, temos 3 na ativa: Onofre Lopes da Silva 
Júnior – 22, Daladier Pessoa da Cunha Lima – 26, Celso 
Matias de Almeida – 28 e um emérito: Hellen Bilro 
Costa 18.   Em 28 de março de 1995, quando aumentou 
para 40, temos 4 na ativa: Alexandre de Oliveira Sales 
– 31, Ana Maria de Oliveira Ramos – 32, Stênio Gomes 
da Silveira – 39, Zita Souza Rocha – 40 e 2 resignatá-
rios: José Medeiros Lima Júnior – 36, Rubens Santos 
Silva – 38.  Portanto, dos 40 fundadores, faleceram 24. 
Temos 16 vivos, sendo 11 acadêmicos em suas cadeiras, 
2 eméritos, 3 resignatários: Cadeiras Ocupadas por 
Fundadores: Carlos dos Santos Fonseca – 5, Genibaldo 
Barros – 9, Aírton Dantas Wanderley – 12, Fernando 
Freire Lisboa – 13, Onofre Lopes da Silva Júnior – 22, 
Daladier Pessoa da Cunha Lima – 26, Celso Matias de 
Almeida – 28, Alexandre de Oliveira Sales – 31, Ana 
Maria de Oliveira Ramos – 32, Stênio Gomes da Silveira 
– 39, Zita Souza Rocha – 40.

Eméritos: Marcelo Augusto Filgueira de Carvalho – 
7, Hellen Bilro Costa – 18.

Resignatários: Aldo da Cunha Medeiros – 14, José 
Medeiros Lima Júnior – 36, Rubens Santos Silva – 38.
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Entre os sucessores que foram substituídos por 
óbito, temos: José Rubens Marcondes de Aguiar – 11, 
Luiz Gonzaga Bulhões – 19; sucessor substituído por 
renúncia: Munir Massud – 17.

       Numa época em que se fala tanto em questões 
de gênero e feminismo, vale a pena relembrar um pouco 
sobre a participação das mulheres nas Academias, já 
que sempre nos referimos que seguimos o modelo 
francês. Nesse aspecto a Academia Brasileira de Letras 
antecipou-se em 3 anos à Academia Francesa e a nossa 
Academia Norte-rio-grandense de Letras em 41 anos 
à Academia Brasileira, pois na sua fundação em 1936 
já tínhamos a participação de duas mulheres: Palmira 
e Carolina Wanderley. A nossa Academia de Medicina, 
fundada em 1985, teve como primeira presidente uma 
mulher, a Professora Giselda Trigueiro e atualmente 
tem 4 mulheres no seu quadro.

Durante as primeiras oito décadas de existência da 
Academia Brasileira de Letras, nenhuma mulher fez 
parte da instituição. Até 1951, o Estatuto da ABL previa 
que apenas “brasileiros que tenham, em qualquer dos 
gêneros de literatura, publicado obras de reconhecido 
mérito ou, fora desses gêneros, livro de valor literário” 
poderiam concorrer a uma de suas cadeiras. Quando 
da primeira candidatura feminina, em 1930, Amélia 
Beviláqua foi rejeitada, sob a justificativa de que o vocá-
bulo “brasileiros” restringiria suas vagas apenas ao sexo 
masculino, ficou claro que a Academia relacionava valor 
literário a gênero.

      Já no início dos anos 50, o Regimento Interno 
atesta de fato a impossibilidade de elegibilidade femi-
nina e altera o artigo para “os membros efetivos serão 
eleitos, dentre os brasileiros, do sexo masculino”, dei-
xando mais claro ainda a prerrogativa machista. A se-
gunda mulher a tentar participar do círculo de literatos 
imortais foi Dinah Silveira Queiroz, cuja candidatura 
também foi rejeitada. Apenas em 1977 a instituição 
discutiu novamente a questão da mulher na Academia, 
para dar parecer favorável a Rachel de Queiroz.   Além 
de Rachel de Queiroz, a partir dos anos setenta, outras 
mulheres ocuparam cadeiras na ABL. Em 1980, foi a vez 
de Dinah Silveira de Queiroz, que já tinha sido candida-
ta anteriormente. A terceira mulher a ser membro foi a 
escritora Lygia Fagundes Telles, em 1985; em seguida, 
Nélida Piñon, em 1989; Zélia Gattai, em 2001; Ana Ma-
ria Machado, em 2003; Cleonice Berardinelli, em 2009; 

e por fim, Rosiska Darcy, em 2013.
     Marguerite Yourcenar foi a primeira mulher 

eleita à Academia Francesa de Letras, em 1980, após 
uma campanha e apoio ativos de Jean d’Ormesson, que 
escreveu o discurso de sua admissão.  Eliete Bouskela, 
pesquisadora da Universidade do Estado do Rio (UERJ) 
e membro-titular  da Academia Nacional de Medicina,  
se tornou a primeira mulher brasileira a ocupar uma 
cadeira na Academia Francesa de Medicina (2007),  em 
reconhecimento por seu trabalho na área de fisiologia 
cardiovascular (Microcirculação).

       Como membro-efetivo da Academia de Medicina 
do Rio Grande do Norte, com essas as considerações 
históricas  homenageio todos os fundadores pioneiros 
e sucessores da nossa Academia de Medicina que se 
reúne todas as primeiras terças-feiras de cada mês, 
sempre levando um convidado para proferir palestra 
em sua sede própria na Rua Ângelo Varela. A academia 
tem cumprido, na medida do possível, a finalidade de 
divulgar o conhecimento e o saber em todos os campos 
da ciência e da arte.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo avaliar aspectos de 

segurança na raquianestesia, como possíveis complica-
ções infecciosas decorrentes da técnica e de fatores de 
risco associados. Também procurar esclarecer o uso de 
materiais   na prática de anestesia regional e esclarecer os 
fatores que podem levar a erros no manejo asséptico e 
antisséptico do bloqueio analgésico regional do paciente 
cirúrgico. É obrigatório compreender a história natural 
de infecções e seus fatores causais, para permitir o de-
senvolvimento de estratégias preventivas e de seguran-
ça, desde a execução da técnica adequada de antissepsia 
até a administração de anestésicos locais e adjuvantes 
no neuro-eixo

SUMMARY
This study aims to evaluate aspects of safety in 

spinal anesthesia, as possible infectious complications 
arising from the technique and associated risk factors. 
Also seek to clarify the use of materials in the practice 
of regional anestesia and to clarify the factors that may 
lead to errors in the aseptic and antiseptic management 
of the surgical patient’s analgesic regional block. It 
is mandatory to understand the natural history of 
infections and their causal factors, to allow the deve-

lopment of preventive and safety strategies, from the 
execution of the antiseptic appropriate technique to the 
administration of local anesthetics and adjuvants in the 
neuro-axis.

INTRODUÇÃO
O Hospital e a Maternidade devem ser conside-

rados insalubres pela  vocação de servir à comunidade 
diuturnamente sem barreiras, pois concentram 
hospedeiros menos suscetíveis a tratamentos conven-
cionais  e microorganismos cada vez mais resistentes. 
Os microorganismos contaminam artigos e insumos 
hospitalares, colonizam-se em pacientes graves, poden-
do provocar infecções mais difíceis de serem tratadas. O 
risco de contraí-las depende do número e da virulência 
dos microorganismos presentes e, acima de tudo, da 
resistência antiinfecciosa local, sistêmica e imunológi-
ca  do(a) paciente, sem esquecer a consciência preven-
tiva do pessoal médico e paramédico que atua na Sala 
Operatória (SO), na Sala de Recuperação Pós-anestésica 
(SRPA), na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 
também nas enfermarias.  Em meados do século XIX, 
era lógico pensar que a descoberta e a generalização da 
anestesia geral dariam à cirurgia um notável impulso 
mundial. Não foi assim, pois  “o período de 1850 a 1870 
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foi lamentável”... A cirurgia foi sendo sobrecarregada 
com uma alta morbimortalidade devido à elevada taxa 
de infecção transmitida de paciente para paciente, o 
protótipo da desafiadora infecção nosocomial.  Durante 
a guerra franco-prussiana, Landouzy (1870) descreveu 
que de 30 amputações, apenas um operado sobreviveu, 
pois  “a sepse estava em toda parte, o pus parecia brotar de 
todos os lados, como se tivesse sido semeado pelo cirurgião”. 

Os conflitos armados na Guerra da Crimeia (1854-
1856) foram um verdadeiro desastre à saúde dos solda-
dos, apesar do trabalho dedicado  da italiana  Florence 
Nightingale (a Dama da Lamparina), considerada a fun-
dadora da Enfermagem moderna. Este marco histórico 
da enfermagem surgiu com  a participação voluntária 
de  Nightingale no final da Guerra da Crimeia, cuidando 
de soldados feridos em enfermarias com o mínimo de 
higiene. Já em 1855 as taxas de mortalidade caiam de 
60% para 42,7% através do suprimento de água fresca, 
frutas e vegetais aos feridos, além de equipamentos 
hospitalares: a taxa de mortalidade na primavera já era 
de 2,2%. Em tempos de guerra, a enfermeira Florence 
Nightingale introduziu o cuidado de lavar as mãos 
para evitar a transmissão dos patógenos, reduzindo a 
morbidade e a mortalidade dos feridos de guerra.  No 
seu livro (“Notes on Nursing”) de 1859,  ela descrevia não 
apenas questões práticas da enfermagem, mas também 
a formação da identidade da enfermeira como salvadora 
de vidas. 

A baiana Anna Nery (1814-1880) ficou viuva do 
Capitão-de-fragata Isidoro Antônio Nery em 1843, 
com três filhos: Justiniano, Antônio e Isidoro Filho.  
Dois filhos de Anna Nery eram oficiais do Exército e ao 
irromper a Guerra do Paraguai em dezembro de 1864, 
seguiram ambos para o campo de luta. Também Anna 
partiu de  Salvador, incorporada ao 10º  batalhão de 
voluntários em agosto de 1865, na qualidade de en-
fermeira de guerra. Prestou serviços ininterruptos em 
hospitais militares, bem como nos hospitais da frente 
de operações durante toda a campanha. Apesar da falta 
de condições materiais, pouca higiene e excesso de 
doentes, nada impediu a sua vontade de trabalhar junto 
aos feridos.  Viu morrer na luta um de seus filhos (Justi-
niano). Anna é a patrona da enfermagem brasileira. (1-3)

MEDICINA & INFECÇÃO

Até meados do século XIX, pensava-se que a infecção 
surgia espontaneamente de “miasmas”, favorecida pela 
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promiscuidade, falta de higiene e insalubridade do ar 
ambiente.  O obstetra húngaro Ignaz Füllop Semmelweis 
(1818-1865), diretor da Maternidade do Hospital Geral 
de Viena (1846) simplesmente defendia a tese de lavar 
as mãos, ter roupas apropriadas, instrumentos limpos 
e evitar ir diretamente das salas de autópsia para as 
salas de trabalho,  como a de parto. Este modus operandi 
de lavar as mãos com antisséptico conseguiu diminuir 
drasticamente a taxa de mortalidade por sépsis pós-par-
to (febre puerperal), muito elevada na época: 13% das 
parturientes que deram à luz na sua maternidade em 
Viena.  A taxa de febre puerperal fora cinco vezes mais 
alta na enfermaria atendida por médicos  e estudantes 
de medicina que não lavavam mãos após as autópsias 
antes de adentrar na sala de parto; porém a incidênciaa 
de febre era menor na ala atendida por parteiras mais 
cuidadosas com a higiene das mãos...  A morte de seu 
amigo íntimo Kolletschka com sintomas similares aos 
da febre puerperal após cortar o dedo durante uma 
autópsia, levou Semmelwiss a perceber que os médicos 
e estudantes de medicina frequentemente faziam 
autópsias antes de partejar, o que não ocorria com as 
parteiras. Em circular publicada  em 17 de maio 1847, 
ele instituiu a obrigatoriedade de lavar as mãos e ins-
trumentos com sabão e cloro antes do parto.  Os casos 
de febre puerperal caíram drasticamente quando os obs-
tetras foram obrigados a lavar as mãos após autópsia. 
Naquele momento, a existência de germes ainda não era 
conhecida, nem aceita. A teoria do miasma da doença 
era o padrão vigente, porém o cloro antisséptico remo-
veria quaisquer vapores nocivos na lavagem das mãos. 
Em 1861, Ignaz publicou o resultado do seu trabalho no 
livro  Etiologia, Conceito e Profilaxia da Febre Puerperal. 
Semmelweis confirmou a estreita relação entre a febre 
puerperal e a higiene dos médicos: as mãos dos profis-
sionais de saúde  estavam envolvidas na transmissão de 
microrganismos às parturientes  na sua maternidade.  A 
despeito do importante significado de sua descoberta, 
foi incompreendido e insultado pela comunidade cientí-
fica de seu tempo: demetido da maternidade vienense e 
voltou para sua terra natal. Acabou morrendo em 1865, 
em um asilo, aparentemente em conseqüência de uma 
infecção que ele mesmo provocou acidentalmente, cor-
tando-se com um bisturi contaminado,  demonstrando 
a veracidade de  sua teoria.  Semmelweis  é agora reco-
nhecido como um pioneiro da política antisséptica e da 
prevenção da doença nosocomial.

Em meados do século XIX, a infecção séptica  pós-
-operatória foi responsável pela morte de quase metade 
dos pacientes submetidos a cirurgias de grande porte. 
Louis Pasteur (1822-1895) ao estudar a alteração da 
cerveja francesa, percebeu que a fermentação e a putre-
fação eram devidas aos microrganismos, um verdadeiro 
“trabalho da vida”. De 1857 a 1864, ele completou  ex-
perimentos famosos que destruiram a teoria da geração 
espontânea e revolucionariam os métodos de combate à 
infecção. A partir de 1872, Pasteur retomou seu trabalho 
e descobriu os germes responsáveis   pelas mais terríveis 
infecções: estafilococos e estreptococos.  Em oposição à 
teoria da geração espontânea, Pasteur propôs a “teoria 
germinal das doenças infecciosas”, segundo a qual toda 
doença infecciosa tem um micróbio causal com notável 
capacidade de propagar-se entre as pessoas.

A “teoria dos germes” permitiu que o cirurgião 
escocês, Joseph Lister (1827-1912) implementasse 
as descobertas de Pasteur, introduzindo a antissepsia 
para eliminar os microorganismos vivos em feridas e 
incisões cirúrgicas. Germes nocivos estariam no ar e  
poderiam ser depositados em instrumentos médicos, 
mãos, ataduras, feridas cirúrgicas.. Para  destruir estes 
germes, Lister emprega o germicida fenol (ácido carbó-
lico)  que era pulverizado ao redor do campo operatório 
durante toda a intervenção Em 1865, a mortalidade de 
sua sala de operações entrou em colapso, pois  o antis-
séptico destruira os germes antes que penetrassem na 
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ferida operatória. Lavando as mãos e esterilizando os 
instrumentos e o equipamento do cirurgião pelo calor, 
Lister difundiu as vantagens cirúrgicas da assepsia e 
antissepsia, pois a reação inicial dos cirurgiões fora de 
ceticismo. Em 1880, conseguiu uma redução fantástica 
na taxa de mortalidade operatória de 50% para 15%. 
Pasteur e Lister obtiveram a consagração merecida na 
Academia de Medicina  da França em 30 de abril de 
1878. A técnica antisséptica e o uso de antissépticos 
químicos são um desenvolvimento recente na história 
da cirurgia e tratamento médico de Pasteur mais conhe-
cido do público em geral é seu trabalho sobre a raiva e 
da pasteurização do leite, mas é como um descobridor 
da assepsia cirúrgica que ele se tornou um benfeitor da 
humanidade.  A lavagem das mãos de Semmelweis e o 
método cirúrgico antisséptico  de Lister  estão reconhe-
cidos como a melhor maneira de prevenir a propagação 
de doenças em ambientes de cuidados de saúde.  Lister 
tornou-se o cirurgião pessoal da rainha Victoria que 
o laureou como Sir em 1883 e como Lord em 1897. 
Já em 1907, o cirurgião britânico Barker defendia a 
escovação e o uso de antissépticos no dorso do paciente 
antes de realizar a raquianestesia hiperbárica. A adesão 
dos médicos, enfermeiros e outros membros da equipe 
cirúrgica, usando técnica  e instrumentos estéreis em 
cirurgia é indispensável. A touca, a máscara e o casaco 
do cirurgião apareceram no final do século XIX. (1-4)  

As luvas foram desenhadas pelo neurocirurgião 
americano, Willian Stewart Halsted (1852-1922) de 
NY.  Em 1889, as luvas cirúrgicas foram introduzidas 
por Halsted no Johns Hopkins Hospital em Baltimore, 
EUA, porque a enfermeira-chefe do centro cirúrgico (e 
sua futura esposa) Caroline Hampton desenvolveu uma 
dermatite pelo uso da solução usada para desinfetar as 
mãos  e  os braços.  Halsted, então,  solicitou à Goodyear 
Rubber Company que produzisse luvas finas de borracha 
que não interferissem com a necessária sensibilidade 
cirúrgica. Como a maioria dos cirurgiões do século 

XIX, Halsted achava que operar com luvas era apenas 
um método de prevenir a dermatite induzida quimi-
camente. Só mais tarde se deu conta do impacto das 
luvas na antissepsia. Entretanto, foi o francês Chaput 
(1878) quem permitiu que a vulcanização as tornasse 
flexíveis e esterilizáveis. Muitos cirurgiões, no entanto, 
insistiam que as luvas reduziam a delicadeza do toque e 
continuavam a operar sem proteção para as mãos.  As 
técnicas de antissepsia e assepsia foram, finalmente, 
aceitas como parte da rotina cirúrgica em meados de 
1890. Como conseqüência, o uso de luvas, máscaras, 
aventais e gorros cirúrgicos evoluiu naturalmente. A 
aceitação internacional do uso necessário das luvas 
de borracha em qualquer operação cirúrgica somente 
ocorreu após a I Guerra Mundial (1914-1918).

Até a década de 40, a meningite asséptica ainda era 
uma complicação comum (até 1/200 raquianestesias) 
O domínio da dor conquistada pela anestesiologia e o 
controle microbiológico da infecção permitiram que  
a cirurgia finalmente fosse capaz de decolar e iniciar 
seu progresso ainda no século XX durante a II guerra 
mundial, com a introdução da penicilina. (2,3)   Na Fran-
ça, Saldmann demonstrou recentemente que 73% das 
pessoas saem do banheiro com as mãos contaminadas 
(90% por Escherichia coli) e que,  após duas horas 77% 
exibem o mesmo germe na boca!  Cerca de 50% das 
pessoas saem do banheiro sem  lavar as mãos, quando 
sozinhas, entretanto, se houver  outra pessoa no ba-
nheiro só 9% saem sem lavar as mãos, demonstrando 
que muitos conhecem os bons hábitos higiênicos, mas, 
não os cumprem! De fato, nenhuma intervenção isolada 
garante manutenção desejada da  assepsia hospitalar. 
Uma abordagem multiprotetora é aconselhável, pois 
bactérias e fungos resistentes a múltiplos fármacos 
podem fazer parte da flora transitória da pele das mãos. 
Após a contaminação pela mão dos profissionais da 
saúde pode ocorrer colonização de microorganismo 
durante o contato direto com o paciente.  Ainda  há  
bandejas   reutilizáveis   para raquianestesia, o que exige 
a preparação de pessoal paramédico  para garantir  uso 
adequado de  produtos químicos e da autoclave na sua 
esterilização. 1-7 Atualmente, já existe bandeja anestésica 
espinhal estéril e descartável  preparada comercialmen-
te. A solução ideal de bactericida para a preparação da 
pele do paciente é a  clorhexidina 0,5% em álcool 70%, 
superior à iodopovidona + etanol em todos esses aspec-
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tos. Além disso, o agente ideal não deve ser neurotóxico. 
Como ambos  bactericidas são neurotóxicos é prudente 
usar a menor concentração efetiva no dorso do pacien-
te, esperar secar na pele por evaporação do álcool para 
impedir  introdução de substâncias neurotóxicas no 
tecido neural peridural ou intratecal. Ainda no século 
XXI, há relatos de meningite séptica após raquianestesia 
por falta de atenção a medidas básicas de assepsia para 
anestesias praticadas no neuroeixo. A melhor prevenção 
de contaminação  no perioperatório na SO  é a vigilância 
da equipe cirúrgica. (4-10)

DEFINIÇÕES
Assepsia – ausência de microrganismos (processos 

físicos e energia térmica). Antissepsia - conjunto de 
procedimentos destinados a reduzir o número de micro-
-organismos.  Desinfecção – processos de eliminação 
da maioria das bactérias vegetativas (nem todos endos-
poros). Antissépticos se aplicam sobre a pele lesada para 
eliminar localmente os bio-organismos; os desinfetantes 
se aplicam sobre a pele sadia ou un objeto de maneira 
preventiva para prevenir uma infecção, ambos podendo 
inibir o crescimento ou matar os microorganismos (vi-
rus, bactérias ou fungos).  Esterilização: processo de 
extermínio de   todas as formas de vida microbiana com 
o uso de agentes físicos ou químicos. No processo de 
autoclavagem busca se obter objetos livres de microor-
ganismos viáveis, incluindo todas as bactérias, esporos, 
fungos e vírus, mediante a aplicação de agentes físicos 
e ou químicos  em objeto inanimado. Toda esterilização 
deve ser precedida de lavagem e enxagumento para 
remoção de detritos. 

I)Esterilização por fatores físicos: Calor úmido e 
Vapor sob pressão:

Esterilização calor úmido
Vantagens: Rápido e eficaz; Económico.
Inconvenientes:Alteração de instrumentos cortan-

tes; Queima dos panos devido à secagem muito rápida; 
Deficiente secagem do material; Não utilizável para 
gorduras, óleos, plásticos... Necessidade de acondicio-
namento adequado; Custo da autoclave.

Ciclo de esterilização: Aquecimento (até 100 
ºC).; Ventilação (purga do ar e substituição por vapor); 
Aquecimento (até à temperatura de esterilização); este-
rilização; arrefecimento e secagem.

 Esterilização por ebulição: Não destrói esporos; Ins-

trumentos úmidos e com depósitos de calcário (utilizar 
água desmineralizada); Tempo de esterilização.

Esterilização por calor seco: Forno de Pasteur (170 
ºC, durante 30 m); Fogo direto flamejante; Energia 
radiante; Raios X; Radiações gama;Radiações ultra-vio-
leta; Radiações ionizantes (césio 137, cobalto 60)

II) Esterilização por processos químicos: 
Líquido:
      Alcool etílico a 70 %; Alcool isopropílico a 60 %; 

Clorhexidina,Iodo e derivados   
Formaldeído a 37 %;  Fenóis,.Compostos de amónio 

quaternário.

Inconvenientes: Inativos em matéria orgânica; Não 
atuam sobre os esporos; Iodo ataca metais; Instrumen-
tos úmidos;Toxicidade para os tecidos.

Gasoso
Óxido de etileno:  mistura com CO2, - necessidade 

de   câmara   apropriada, - tóxico e irritante para os 
tecidos.  Eficácia depende: Da concentração   do gás: 450 
a 1500 ml/l.;Da temperatura: 21 a   60 ºC.; Do tempo de 
exposição: 45 m a 12 h.;    

Da umidade: máximo efeito a 40 %. .
Formaldeído, betapropiolactona: Muito tóxicos e ir-

ritantes; Material cirúrgico, roupas; Tempo de atuação: 
1 a 2 horas.

ANTISSÉPTICOS, DESINFETANTES 
E GERMICIDAS 

Na rotina, estes termos são empregados como 
sinônimos, fazendo que não haja diferenças absolutas 
entre desinfetantes e antissépticos. Entretanto, carac-
terizamos como antisséptico quando  empregamos em 
tecidos  vivo e desinfetante quando o utilizamos em 
objetos inanimados. Sanitização, neologismo do inglês 
sanitization,  em que emprega sanitizer, tipo particular 
de desinfetante que reduz o número de bactérias conta-
minantes a níveis julgados seguros para as exigências de 
saúde pública.

  Antissépticos  ou desinfetantes visam destruir de 
micro-organismos existentes  nas camadas superficiais 
ou profundas da pele, mediante a aplicação de um 
agente germicida de baixa causticidade, hipoalergênico 
e passível de ser aplicado em tecido vivo. Antissepsia é 
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um conjunto de medidas propostas  com uso de antis-
sépticos ou desinfetantes para inibir o crescimento de 
microorganismos ou  removê-los de um determinado 
tecido vivo, podendo ou não destruí-los. Antisséptico é 
curativo em tecidos vivos.

Os detergentes sintéticos não-iônicos praticamente 
são destituídos de ação germicida. Sabões e detergentes 
sintéticos aniônicos exercem ação bactericida contra 
microorganismos muito  frágeis como o Pneumococo, 
porém, são inativos para Stafilococcus aureus, Pseudomo-
nas aeruginosa e outras bactérias Gram-. Consequente-
mente, sabões e detergentes sintéticos (não iônicos e 
aniônicos) devem ser classificados como degermantes, 
e não como antissépticos.

A descontaminação de tecidos vivos depende  da 
coordenação de processos, como: degermação, desinfec-
ção e antissepsia.

Degermação (do inglês, degermation) é a remoção de 
detritos e impurezas depositados sobre a pele; também 
significa a diminuição do número de microorganismos 
patogênicos ou não, após a escovação da pele com água 
e sabão. Sabões e detergentes sintéticos, graças a sua 
propriedade de umidificação, penetração, emulsificação 
e dispersão, removem mecanicamente a maior parte da 
flora microbiana existente nas camadas superficiais da 
pele, também chamada flora transitória, mas não con-
seguem remover aquela que coloniza as camadas mais 
profundas ou flora residente. Desinfecção:    processo 
para destruir particularmente os germes patogênicos e/
ou se inativa sua toxina ou se inibe o seu desenvolvi-
mento em locais(paredes, pavimentos e imobiliário). Os 
esporos não são necessariamente destruídos. Desinfe-
tante é preventivo. Produtos mais usados: Derivados de 
amónio quaternário;Fenóis; Aldeídos

ANTISSEPSIA
Método de eliminação dos microorganismos dos 

tecidos vivos. Soluções de: Polividona iodada (7,5 % 
-PVPI), Gluconato de clorhexidina (4 %), Hexaclorofe-
no.  Mecanismos de ação dos germicidas sobre as células 
bacterianas: Precipitação das proteínas bacterianas 
(álcool, formol, amónios quaternários); Formação de 
novos compostos por combinação com protoplasma 
bacteriano (sais de prata, de mercúrio, de zinco); Altera-
ção por absorção das radiações (luz solar, ultra-violeta); 
Oxidação (H2O2, ozônio, permanganato de potássio). 

Características que devem reunir as substâncias que se 
empregam na antissepsia: Forte poder germicida e de 
penetração; Solubilidade; Estabilidade em solução; Não 
tóxico para os tecidos; Não corrosivo; Odor agradável.

PRODUTOS ANTIMICROBIANOS MAIS COMUNS
Álcool → Os álcoois etílico e isopropílico (concen-

trações de 70 a 92 % em peso e 80 a 95% em volume 
a 25º C), exercem ação germicida quase imediata, porém 
sem nenhuma ação residual e ressecam a pele em repe-
tidas aplicações, o que pode ser evitado adicionando-se 
glicerina a 2%. Álcool etílico é bactericida,  fungicida e 
virucida seletivo, sem ação residual (coagulação das 
proteinas). O álcool etílico é bactericida (coagula a 
proteína das bactérias), fungicida e virucida para alguns 
vírus, razão pela qual é usado na composição de outros 
antissépticos. A ação bactericida dos álcoois primários 
está relacionada como seu peso molecular  e pode 
ser aumentada através da lavagem das mãos  com 
água e sabão.  Em resumo: O álcool etílico é bacte-
ricida,  fungicida e viruscida seletivo, tuberculocida 
sem ação residual, não destrói esporos bacterianos. 

Iodóferos →Penetra na membra celular; oxidação 
e liberação do I livre. Largo espectro (bactéria, fungo, 
vírus) e alguma ação contra esporos; Os iodóforos 
têm ação bactericida,  fungicida, virucida e com ação 
residual; inativação por matéria orgânica; requer 2 min 
de contato. O iodo é um halogênio pouco solúvel em 
água, porém facilmente solúvel em álcool. Shelanski & 
Shelanski, em 1953, descobriram que o iodo poderia ser 
dissolvido em polivinilpirrolidona (PVPI) a 10% (1%de 
iodo ativo), um polímero muito usado para detoxicar 
e prolongar a atividade farmacológica de medicamen-
tos. Além de conservar inalteradas as propriedades 
germicidas do iodo,  o PVPI não queima,  não mancha 
tecidos, raramente provoca reações alérgicas, não 
interfere no metabolismo e mantém ação  germicida 
residual. Este iodóforos  liberam o iodo lentamente, 
permitindo uma estabilidade  maior para a solução, 
porém  com atividade diminuída em virtude da presen-
ça de substâncias alcalinas em matérias orgânicas.  A 
hipersensibilidade ao iodo contido no PVPI  descrita na 
relação de 2: 5000 é menor do que no  álcool iodado. 
O iodóforo mais usado para a anti-sepsia das  mãos 
é a solução degermante, de PVPI, não  irritan-
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te,   facilmente removível pela água. As feridas 
abertas ou mucosas, (sondagem vesical), usamos 
o complexo dissolvido em solução aquosa.  Para a 
antissepsia da pele integra antes do ato  cirúrgico, 
usa-se o complexo dissolvido em solução  alcóolica. 
Em resumo: Os iodóforos têm ação bactericida, fungici-
da, virucida e tricomonicida com  ação residual.

Glucoanato de Clorhexidina → Disrupção da 
parede celular e precipitação das proteínas microbianas. 
Largo espectro; mais contra gram +; viricida; se liga a 
queratina;  não inativada por matéria orgânica; me-
nos irritante do que o iodo; requer 3 min de contato. 
Germicida do grupo da  biguanida com maior efeti-
vidade em pH de 5 a 8, e age melhor contra bactérias 
Gram-positivas do que Gram-negativas e fungos. Tem 
ação imediata (3 min) e tem efeito residual. Apresenta 
baixo potencial  de toxicidade e de fotossensibilidade 
ao contato, sendo pouco absorvida pela pele integra. 
As formulações satisfatórias para uso são: solução de 
gluconato de clorhexedina a 0,5%, em álcool a  70% e 
solução detergente não iônica de clorhexedina  a 4%, 
contendo 4% de álcool isopropilico ou álcool  etílico 
para evitar a contaminação com Proteus e Pseudomonas. 
Em resumo: A ação da clorohexedina é germicida, me-
lhor contra Gram-positivoe tem ação residual.

Hexaclorofeno →Disrupção da parede celular e preci-
pitação das proteínas microbianas. Bacteriostático gram+; 
ação mínima contra gram-, fungos e vírus; não inativada 
por matéria orgânica; cumulativo; neurotóxico; 

Paraclorometaxilenol→Disrupção da parede celular 
bacteriana e inativação enzimática. Largo espectro; Início 
de ação lento. Mais ativo contra bactérias

Triclosan →Disrupção da parede celular; largo espec-
tro (inativo contra pseudomonas); pouco inativado por 
matéria orgânica.11-21

ANTISSÉPTCOS + LAVAGEM DAS MÃOS (SO)
Semmelweis (1846) e Nightingale (1855) preco-

nizaram lavar as mãos como a higiene adequada na 
prevenção de complicações infecciosas hospitalares 
e nos serviços de saúde. Estudos adicionais mostram 
que a higienização das mãos é considerada um dos 
mais importantes componentes da técnica asséptica a 

ser empregada antes da realização dos procedimentos 
anestésicos. 10-23       

Estudos recentes demonstram que as mãos dos 
anestesiologistas servem como importante fonte de 
contaminação nos procedimentos realizados na sala de 
cirurgia. A higiene adequada é essencial na prevenção 
de complicações infecciosas.  A higienização das mãos 
é considerada um dos mais importantes componentes 
da técnica antisséptica a ser empregada antes da 
realização dos procedimentos anestésicos, inclusive 
a higienização prévia com o álcool-gel na entrada do 
hospital  e em outros locais de fácil acesso aos visitantes 
e acompanhantes. 24-25       Após lavagem das mãos, um 
antisséptico adequado deve empregado para exercer a 
atividade gemicida sobre a flora cutâneo-mucosa em 
presença de sangue, soro, muco ou pus, sem irritar a 
pele ou as mucosas. Muitos testes in vitro foram propos-
tos para avaliar a ação de antissepticos, mas a avaliação 
definitiva desses germicidas só pode feita mediante 
testes in vivo. Os agentes que melhor satisfazem as exi-
gências para aplicação em tecidos vivos epiderme  são 
os antissépticos:  a  biguanida clorhexidina, os álcoois, 
compostos iodados (povidine-PVPI) e o hexaclorofeno.

PREPARO DA DESINFECÇÃO DAS 
MÃOS APÓS LAVAGEM COM SABÃO 
ANTES DE ENLUVAR AS MÃOS

Antes de fazer a punção lombar e a incisão cirúrgica, 
a pele no local onde vai ser feita o corte é geralmente 
limpa com soluções antissépticas. Essa limpeza da pele 
com um antisséptico visa reduzir os germes transitó-
rios ou residentes na pele, reduzindo o risco de que a 
ferida cirúrgica torne-se infectada.  Não se sabe se um 
antisséptico é melhor do que qualquer outro na pre-
venção anti-infecciosa, seja antes de cirurgias limpas 
(sem infecção pré-existente, sobretudo nos sistemas 
respiratório, intestinal e genital). Por outro lado, não 
existem muitas pesquisas de boa qualidade sobre a 
limpeza da pele antes da anestesia e da cirurgia, e não 
podemos dizer se um antisséptico é melhor que outro 
para prevenir infecções de feridas operatórias. Assim, 
na seleção de diferentes opções antissépticas para SO,  
anestesiologistas e cirurgiões podem levar em conside-
ração outras características dos antissépticos, tais como 
custos e possíveis efeitos colaterais. Qualquer estudo 
futuro deveria  comparar as soluções contendo iodo e/
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ou clorhexidina mais relevantes na prática anestésico-
-cirúrgica  da antissepsia hospitalar, bem como o tipo 
de solução utilizada (alcoólica versus aquosa). A atual 
prefrência é o antisséptico alcoolizado.  Soluções mais 
utilizadas:

• Soluções antissépticas com detergentes (deger-
mantes) e se destinam à   degermação da pele das mãos, 
removendo detritos e impurezas e realizando anti-sep-
sia parcial.

 – Solução iodada  detergen-
te de PVPI a 10% (1% de iodo  ativo) 
– Solução(biguanida) detergente de clorhexidina a 4 % 
com 4% de álcool etílico.

• Solução alcoólica para anti-sepsia das mãos: 
– Solução de álcool iodado a 0,5 ou 1 %  + álco-
ol  etílico a 70%, com ou sem 2 % de glicerina 
– Álcool etílico a 70% com ou sem 2% de glicerina. 14-18

Penduricalhos  nos dedos e no pulso
Práticas assépticas e antissépticas adequadas devem 

ser empregadas na preparação da anestesia regional. 
Antes de lavar e escovar as mãos na SO,  recomenda-se a 
remoção de ornamentos do pulso e dedos, embora haja 
controvérsia sobre o assunto. Relógio de pulso,  anéis, 
unhas artificiais são fatores de risco para complicações 
infecciosas, devendo ser eliminados profilaticamente 
para minimizar o risco de contaminação na técnica 
anestésica ou no ato cirúrgico.19-25

PREPARO DA DESINFECÇÃO DO DORSO 
DO PACIENTE PARA RAQUIANESTESIA

     Recomenda-se o preparo inicial da pele com 
solução alcoólica de clorhexidina ou PVPI, devendo-se 
esperar secar  para então realizar o procedimento 
invasivo. Em função da latência bactericida, estas 
soluções alcoólicas devem em permanecer em contato 
com a pele pelo menos 3 minutos.O antisséptico deve 
aplicado do centro para a periferia, de cima para baixo, 
atentando que a clorhexidina é incolor. Três camadas 
superpostas do antisséptico são aconselhadas. Culturas 
de biópsias de pele de região obtidas após a aplicação 
da solução antisséptica foram positivas  em 32% para a 
PVPI, sendo  6% após a clorhexidina alcoólica. Sempre 
retirar o excesso de antisséptico  (deixar secar) antes da 
punção raquídea, o que pode reduzir eventual injeção 
intratecal de antisséptico e com menor risco de cefaleia 
pós punção da dura mater. Uma revisão abrangente das 

evidências atuais encontrou alguma evidência de que 
a preparação pré-operatória da pele com clorexidina a 
0,5% em álcool etílico está associada a menores taxas de 
infecção cirúrgica após a cirurgia limpa do que a tintura 
de iodopovidona à base de álcool. (5)  

Sabões e Detergentes  -  Sabões são sais que se 
formam pela reação de ácidos graxos, obtidos de gordu-
ras vegetais e animais, com metais ou radicais básicos 
(sódio, potássio, amônia etc), tendo ação detergente ou 
degermante, pois são surfactantes aniônicos que agem 
através de moléculas de carga negativa  Existem vários 
tipos de apresentação: em barra, pó, líquido e escamas. 
O cuidado maior que se deve ter no manuseio do sabão 
é evitar seu contato com a mucosa ocular (ardor) e con-
tato prolongado com a pele, (irritação local).  

Os procedimentos de assepsia são importantes 
para evitar a contaminação dos tecidos durante as 
intervenções cirúrgicas. Além do uso de desinfectantes  
e antissépticos, a assepsia pode ser conseguida  pelas 
manobras de esterilização. 25-27

1. Métodos de Esterilização

A esterilização é a completa eliminação, em obje-
tos inanimados (roupas, instrumentos) de todos os 
microrganismos, patogênicos ou não, em suas formas 
vegetativas ou em esporos. Pode ser realizada através de 
métodos físicos ou químicos, de acordo com a melhor 
conveniência da rotina hospitalar.

1.1 Métodos físicos

• calor
• úmido

• autoclavagem: é um método efetivo e 
causa poucos danos ao instrumental, 
permite o uso de ciclos rápidos. Pode 
ser utilizado a 121ºC  durante 15 
minutos, ou 126º C durante 10 mi-
nutos, ou 134º C durante 5 minutos

• água em ebulição: não é um método 
efetivo para todos os microrganis-
mos e para esporos, deve ser evitado 
ou só deve ser utilizado em emer-
gências
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• seco
• flambagem: não é eficiente, diminui a vida 

útil do instrumental, pode ser uma opção 
em uma emergência

• estufa: confere boa esterilização, mas é um 
processo demorado. Deve-se utilizar uma 
temperatura de 170º C, durante 120 a 150 
minutos. O forno só deve ser aberto na 
temperatura de 40º C.

• incineração: apesar de ser um método muito 
efetivo, é destrutivo para o instrumental e 
para as roupas

• radiação
• UV: apresenta baixa penetração, pode ser 

utilizado em equipamentos já embalados 
como cateteres e seringas. age no DNA dos 
microrganismos

Gama: os raios Gama são produzidos por uma bomba 
de cobalto 60

filtração: remove microrganismos de gases e líquidos
 

Figura: autoclave 

1.2 Métodos químicos

• gasosos
• formaldeído: agente muito irritante 

aos tecidos vivos, elimina vírus, bacté-
rias e esporos

• óxido etileno: elimina bactérias, espo-
ros e quase todos os fungos. É inflamável 
e explosivo, irritante, teratogênico e 
carcinogênico. Atua por alquilação, 
bloqueando reações metabólicas dos 
microrganismos.

• líquidos
• glutaraldeído: não é corrosivo; comu-

mente utilizado em instrumental delica-
do, como o material para endoscopia. O 
instrumental deve permanecer imerso 
em solução a 2%, durante 10 minutos 
para eliminar bactérias ou uma hora 
para eliminar esporos. Deve ser removi-
do com solução salina a 0,9% antes da 
utilização nos tecidos vivos.

 oxidante
  H2O2 - Agua oxigenada ou peróxido de hidrogênio 

se caracteriza pela produção de oxigênio nascente, 
que é germicida.  A água oxigenada se decompõe rapi-
damente,  e libera oxigênio quando entra em contato 
com a catalase, enzima encontrada no sangue e maioria 
dos tecidos. Este efeito pode ser reduzido na presença 
de matéria orgânica. Útil na remoção de material infec-
tado de feridas em vez da soulção fisiológica ou outros 
desinfetantes. Não deve ser aplicada em cavidades 
fechadas ou abscessos de onde o O2 não possa se liberar.

VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO
Ao esterilizar o material cirúrgico, deve-se anotar a 

data do procedimentos, pois cada embalagem oferece 
um tempo de validade diferente:embalagem de papel: 
10 dias; de tecido: 15 dias; plástico: 6 meses;caixa me-
tálica: 30 dias

ROUPA CIRÚRGICA APROPRIADA
A roupa cirúrgica é uma barreira oclusiva, mas 

não impermeável. Deve ser confortável e durável e 
evitar apresentar fiapos. A máscara tem o papel de 
cobrir completamente o nariz e a boca para proteger o 
paciente das gotículas de saliva. Os propés ou calçados 
cirúrgicos protegem o ambiente do bloco cirúrgico dos 
microrganismos hospitalares. Os calçados devem ser 
leves, impermeáveis, laváveis e resistentes. Os aventais 
são uma barreira entre a pele do cirurgião e o paciente, 
seu sangue e outras secreções. Não deve ser utilizado 
em trânsito entre áreas estéreis e não estéreis. Deve ser 
confortável, não inflamável, econômico, resistente à 
fricção, estiramento e pressão. As luvas são importantes 
para impedir a contaminação do campo cirúrgico e da 
equipe de cirurgia. 26-27

.
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PASSOS DE PREPARAÇÃO TÓPICA 
DO PACIENTE  CIRÚRGICO

__________________________________________
Fora da sala de cirurgia:

Preparação geral
Preparação do local de cirurgia – tricotomia.

Na sala de cirurgia:
Posicionamento do paciente na mesa operatória.
Aplicação de um sistema de venoclise.
Desengorduramento da pele.
Antissépsia do dorso para a punção  intratecal
Antissepsia antes da sondagem vesical 
Degermação e antissepsia da zona cirúrgica.
Delimitação do campo operatório por campos 
estéreis.
Locais de incisão na parede abdominal
Antissepsia da pele pós-cirúrgica 
 Curativo fechado

__________________________________________

CONCLUSÕES
Historicamente, as infecções graves do SNC, tais 

como aracnoidite, meningite ou abscesso após blo-
queios neuroaxiais, são eventos raros. O entendimento 
da história natural dessas infecções e os fatores facili-
tadores permitirá o desenvolvimento de estratégias de 
prevenção e  de segurança, como a execução da técnica 
espinhal e o manuseio adequado na administração da 
anestésicso locais e adjuvantes espinhais.  A correta 
higienização das mãos dos anestesiologistas é funda-
mental na prevenção de complicações infecciosas, pois 
alguns relatos apontam esta lavagem displicente das 
mãos contaminadas como uma origem importante 
de contaminação na sala de cirurgia. A assepsia e a 
antisspesia adequadas são indispensáveis no preparo 
da anestesia regional, tanto nas técnicas espinhais com 
punção única, quanto naquelas  que utilizam cateteres 
para infusão controlada.
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RESUMO: 
Relato de Caso: O pneumotórax hipertensivo é um 

evento adverso possível durante a ventilação por pres-
são positiva. Vários fatores de risco estão associados, 
como a instrumentação da via aérea, doença pulmonar 
de base, punções venosas de vasos, dentre outras. Dada 
sua potencial gravidade, o anestesiologista deve reco-
nhecê-lo prontamente e tratá-lo. 

SUMMARY
Case report: Hypertensive pneumothorax is a possible 

adverse event during positive pressure ventilation. Several 
risk factors are associated, such as airway instrumentation, 
baseline lung disease, venous puncture of vessels, among 
others. Given its potential severity, the anesthesiologist 
should recognize it promptly and treat it.

RELATO DE CASO: 
Relatamos um caso de uma paciente que desenvolveu 

um enfisema subcutâneo e pneumotórax hipertensivo 
com repercussão hemodinâmica logo após a indução 
anestésica.

INTRODUÇÃO: 
O pneumotórax hipertensivo é um evento adverso 

possível durante a ventilação por pressão positiva. 
Vários fatores de risco estão associados, como a ins-
trumentação da via aérea, doença pulmonar de base, 
punções venosas de vasos, dentre outras. Dada sua po-
tencial gravidade, o anestesiologista deve reconhecê-lo 
prontamente e tratá-lo.

Relatamos o caso de paciente de 53 anos portadora 
de Diabetes, Hipertensão, sem história de tabagismo, 
obesa e com carcinoma ductal invasivo de mama, tra-
tado, previamente, com quimioterapia neoadjuvante, 
mastectomia à direita e radioterapia adjuvante em 2008. 
Em 2014, durante seguimento, diagnosticou-se recidiva 
local. A mesma foi submetida à quimioterapia de resgate 
com 07 ciclos de paclitaxel e bevacizumabe, cujo último 
ciclo ocorreu há dois meses de novo procedimento ci-
rúrgico. A paciente, procedente de sua residência, deu 
entrada no centro cirúrgico com a proposta cirúrgica de 
uma resseção da recidiva de câncer de mama à direita. 
A indução anestésica foi realizada sem intercorrência. 
Procedeu-se a introdução, com sucesso, de cânula 
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orotraqueal nº 7,0, confirmada com capnografia e aus-
culta pulmonar bilateral simétrica. Subsequentemente, 
notou-se que o balonete da cânula estava danificado e 
foi realizada a troca da sonda com guia tipo bougie. A 
seguir, a paciente apresentou dessaturação importante, 
taquicardia, aumento da pressão de pico da ventilação, 
redução do volume corrente, hipotensão, importante 
enfisema subcutâneo em tórax e face, além de pletora 
facial. A ausculta mostrou abolição do murmúrio 
vesicular à direita, sendo diagnósticado pneumotórax 
hipertensivo. Imediatamente, precedeu-se a drenagem 
torácica em selo d´água, havendo melhora importante 
da hemodinâmica e da ventilação. Após estabilização 
hemodinâmica, foi realizada broncofibroscopia flexível 
que visibilizou lesão de mucosa traqueal à direita na 
transição da traqueia membranácea, sem aparente 
perfuração total da traqueia. A paciente teve a cânula 
traqueal posta à jusante da lesão e permaneceu em IOT 
e ventilação mecânica por 48 horas. Foi submetida à 
endoscopia digestiva alta que também não demonstrou 
nenhuma lesão esofágica.

 Em revisão do prontuário médico, em laudos de 
tomografias computadorizadas de tórax, uma realizada 
em outubro de 2010 e outra em março de 2014, havia 
menção de cisto subpleural em segmento superior do 
LID. Entretanto, esses dados não estavam disponíveis 
para o anestesiologista durante a avaliação da paciente. 
Paciente manteve-se em tratamento intensivo por 48h, 
e com o dreno de tórax por três dias, com controle ra-
diológico demonstrando expansão pulmonar completa. 
Devido à boa evolução teve alta hospitalar para acom-
panhamento ambulatorial. No retorno ambulatorial, 
a paciente retorna com radiografia de controle em os 
cistos continuam presentes.

Discussão 
Em um estudo publicado na década de 1990 com 

base em arquivos encerrados de corretoras de seguro, 
cerca de um terço dos processos envolvendo eventos 
adversos e anestesia estavam relacionados a problemas 
do sistema respiratório, sendo o mais prevalente a difi-
culdade de ventilação [1]. Uma das suas causas durante 
a anestesia geral é o pneumotórax, cuja incidência é bai-
xa[1][2]. Kubota e col. relataram dois casos após 30000 
anestesias gerais em seu hospital [3]. O pneumotórax 
é capaz de interferir na ventilação normal do paciente 
devido à presença de gás na cavidade pleural [4], [5].O 

tipo hipertensivo de pneumotórax instalase quando o 
mecanismo valvar unidirecional ocorre no espaço pleu-
ral. A cada inspiração, mais gás é aprisionado no espaço 
causando o colapso pulmonar. Caso a pressão intrapleu-
ral eleve-se significativamente, o mediastino é desviado, 
comprimi os grandes vasos, reduz o retorno venoso, 
resultando em hipotensão [4]. As principais causas são 
de pneumotórax iatrogênico são punção transtorácica 
aspirativa, cateterismo de veia subclávia, toracocentese, 
biópsia pulmonar transbrônquica, a biópsia pleural e 
ventilação mecânica. Há sempre a suspeita de pneumo-
tórax se a função cardiopulmonar torna-se instável após 
estes procedimentos. Em alguns casos, o pneumotórax 
pode ocorrer imediatamente após o procedimento, en-
tretanto, também poder ocorrer mais tardiamente [5]
[2]. São fatores de risco: acesso venoso central, cirurgia 
laparoscópica, volumes correntes excessivos ou picos de 
pressão na via aérea, e blebs [4]. O diagnóstico é dado 
pela ausculta abolida, pela percussão que se apresenta 
como hiperressonante e a radiografia de tórax[4]. A con-
duta nesses casos incluem cinco princípios: a eliminação 
de ar, reduzir a fuga de ar, a cura fístula pleural, a pro-
moção da reexpansão e a prevenção futuras recorrên-
cias [6]. Efetivamente, são procedidos a oxigenioterapia 
e a drenagem torácica recomendadas tanto o Colégio 
Americano de Cirurgiões Torácicos como a Sociedade 
Britânica de Tórax [5]. Caso aja suspeição de lesão da 
árvore brônquica deve ser realizado a broncoscopia 
ou tomografia computadorizada de tórax[4][7]. No 
presente caso, descartamos como causa do desfecho a 
lesão da árvore brônquica. Apesar de possível, a lesão 
traqueobrônquica pós-intubação é relativamente rara, 
a literatura mostra uma incidência que varia de 0,01 
a 0,37% de todas as intubações orotraqueais, ou seja, 
muito menor que outra lesões iatrogênicas originárias 
de procedimentos como endoscopia, traqueostomia, 
cirurgia torácica, dentre outros [8][9]. O uso de disposi-
tivos com o bougie ou estilete para entubação traqueal 
são considerados seguros e são amplamente usados, 
porém, ocasionalmente, podem causar lesão iatrogênica 
da via aérea. Em nosso caso, a broncoscopia revelou uma 
lesão traqueal, todavia ela não explicava a gravidade do 
quadro clínico da paciente. Acreditamos que a causa do 
pneumotórax foi desencadeado por barotrauma devido 
à ventilação por pressão positiva durante a anestesia 
geral, associado ao pulmão afetado por radioterapia 
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prévia, já que não houve a ruptura de bleb (bolha). 
Conclusão: 
O pneumotórax hipertensivo é uma complicação que 

deve estar sempre presente na mente do anestesiologis-
ta, especialmente durante a anestesia geral com pressão 
positiva, por ser potencialmente letal e exigir um certo 
grau de suspeição para o seu rápido reconhecimento 
[10].
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento é um processo natural, dinâmi-

co  e inexorável que envolve alterações morfológicas, 
fisiológicas, bioquímicas e psicológicas, dificultando a 
capacidade de adaptação ambiental do indivíduo mo-
derno ao seu meio ambiente e aumentando os  agravos 
em sua saúde na sua trajetória pelo “planeta azul”. 
Como a expectativa de vida continua a crescer no país, o 
número de idosos (>65 anos) potencialmente cirúrgicos 
cresce rapidamente. No Brasil (2012), já existiam mais 
de 30.000 cidadãos acima de 100 anos!  Segundo os 
estudiosos de geriatria, a queda de plano é o acidente 
que ocorre com maior freqüência no idoso(a), sendo a 
principal causa de morte por causas externas a partir 
de 65 anos. No país, cerca de 30% dos idosos sofrem 
quedas ao menos uma vez ao ano, pois a fratura do ter-

ço proximal do fêmur guarda relação direta com idade 
avançada, osteoporose e diminuição da força muscular. 
Durante a internação hospitalar, 5% dos pacientes 
idosos morrem e 40% a 50% falecem em dois anos. As 
fraturas proximais do fêmur em idosos apresentam ta-
xas médias de mortalidade: 4% ao fim de um mês,  10 % 
ao fim de seis meses e  19% após um ano de seguimento.  
Numa comparação com pacientes de cirurgia eletiva, a 
mortalidade do(a) paciente centenário(a) com fratura 
proximal de fêmur é 31% maior aos 30 dias de pós-ope-
ratório  e 56% após um ano da cirurgia. As fraturas no 
colo do fêmur são lesões frequentemente observadas na 
população idosa e representam importante problema de 
saúde pública, associado ao elevado custo econômico no 
seu atendimento cirúrgico-hospitalar. Esta fratura pode 
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ocasionar desde pequena lesão até perda da capacidade 
de deambular, inclusive com risco de morte, o que torna 
fundamental uma adequada abordagem terapêutica. A 
notória frequência e a gravidade das fraturas de fêmur 
destacam-se por elevar a dependência da estrutura fa-
miliar e os riscos de morbimortalidade perioperatória.  
A assistência multiprofissional (ortopedista, anes-
tesiologista, intensivista e acompanhante-cuidador) 
justifica-se pela necessidade de desenvolver um traba-
lho conjunto  de acordo com seu nível de competência 
específico, ensejando múltiplas atitudes terapêuticas 
especializadas e sinérgicas na abordagem do(a) paciente  
centenária na recepção no setor de urgência hospitalar, 
sala operatória (SO) e na Unidade de Tratamento Inten-
sivo (UTI), inclusive na fase pós-hospitalar de recupera-
ção funcional pela fisioterapia domiciliar (Home Care). 
Na paciente centenária S.A.V, há reduzida margem de 
segurança em função da deterioração natural de vários 
órgãos responsáveis pela homeostase do seu organismo. 
Habitualmente, a idosa com fratura de fêmur continua 
com sua reserva funcional diminuída e elevado número 
de doenças crônicas associadas. Dessa forma, está mais 
sujeita a complicações no pós-operatório imediato 
e tardio. As situações de estresse (trauma+cirurgia) 
diminuem a reserva de segurança de cada sistema e a 
agravam ainda mais as disfunções pré-existentes, sendo 
determinantes da elevação da morbidade e mortalidade  
da idade provecta. A fratura no colo do fêmur é encon-
trada frequentemente na população acima de 60 anos 
de idade e ocorre, na maioria das vezes, por traumas 
de baixa energia, especialmente em queda da própria 
altura. A sintomatologia caracteriza-se por dor no qua-
dril afetado que pode irradiar-se para a coxa e o joelho, 
incluindo rotação externa e encurtamento do membro 
inferior em alguns casos. O diagnóstico baseia-se na 
história, exame físico, na tomografia ou  radiografia 
simples do quadril. Em torno de 90% das fraturas no 
colo do fêmur de idosos são secundários a quedas cuja 
etiologia é usualmente multifatorial, consistindo em 
combinação de comorbidades clínicas, circulatórias e 
neuropsíquicas:  osteoporose e sarcopenia; afecções 
respiratórias, deficiência visual e cognitiva, demência, 
alteração da marcha e do equilíbrio, uso de drogas e 
sedativos (polifarmácia)  e ainda fatores ambientais 
(batente, tapete, falta de corrimão, má iluminação,etc 
). 1-14

Além da notória morbimortalidade, a fratura do 
fêmur proximal é responsável por grande parte das 
cirurgias e ocupação de leitos em enfermarias ortopé-
dicas. A prevalência de quedas entre os idosos poderia 
ser diminuída com o planejamento de ações  voltadas 
às  necessidades do(a) senil ou de maior idade nas uni-
dades de saúde, especialmente em relação aos fatores 
domésticos e urbanos associados passíveis de prevenção 
quanto à queda. 15-19 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
No acompanhamento observacional clínico/cirúrgi-

co da paciente durante período de internação no setor 
de urgência hospitalar (Hospital UNIMED-Natal), foi 
atendida uma paciente centenária – 100 anos e um mês, 
42kg, 1,42m de altura  com queixa de dor no membro 
inferior esquerdo e imobilidade, após a queda de uma 
cadeira em seu domicílio em mais uma noite de insônia 
em 21/02/2019. Levada em ambulância da UNIMED até 
o hospital onde foi avaliada por médico plantonista do 
Serviço Traumatológico Hospital da UNIMED. Ao exa-
me físico, paciente idosa apresentava fácies hipocrático, 
queixa de dor intensa ao toque na coxa, rotação externa 
membro afetado e impotência funcional total. Paciente 
hipertensa em uso de amlodipine. Após o reexame da 
paciente, o médico ortopedista convidado analisou o 
prontuário médico e solicitou exame de imagem (Rx) do 
fêmur afetado, exame completo de sangue, risco cirúrgi-
co com ecocardiograma e avaliação pré-anestésica.

   A abordagem terapêutica inicial consistiu de mo-
nitorização dos sinais vitais, avaliação das repercussões 
clínicas imediatas de risco:  perda de fluídos e eletró-
litos; sangramento focal da fratura;  risco de trombo-
embolismo; déficit no estado neurológico e nutricional. 
Acompanhante informou sobre seu grau de dificuldade 
em deambulação prévia à queda. Foi informado à 
acompanhante e aos familiares, os riscos inerentes à 
indicação cirúrgica decorrentes da idade avançada e 
suas comorbidades: hipertensão arterial, osteoporose, 
insônia crônica, desvio acentuado  dorso-lombar na 
coluna vertebral, leve desidratação por diarreia no dia 
anterior ao acidente e a intolerância à lactose. Também 
foram expostos os riscos consequentes da imobilidade 
prolongada com o tratamento conservador (escaras, 
infecções nosocomiais, tromboembolismo, ulcerações 
tissulares e confusão mental). Submetida a exames 
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laboratoriais, de imagem médica e também avaliação 
multiprofissional, ortopédica, cardiológica e anestésica. 

      A avaliação Cardiológica forneceu Classificação 
Risco Cirúrgico III, apresentando ExtraSístoles Supra-
-Ventriculares, e Sobrecarga VE. A avaliação anestésica 
considerou seu quadro clínico, classificando-a como 
Malampatti II e estado físico ASA III. A Equipe de Trau-
matologia considerou válido acelerar o procedimento ci-
rúrgico dentro das primeiras 24-48h como uma escolha 
acertiva para diminuir  riscos vasculares, infecciosos e 
nosocomiais, bem como a maior  possibilidade de ofe-
recer a melhor qualidade de vida e dignidade à paciente 
ortopédica. No 3º dia de internamento,jejum pré-ope-
ratório de 6h. Pré-anestésico IV: dipirona e tramadol. 
Foi planejada anestesia venosa (propofol e remifentanil 
em diprofusor); em plano B, raquianestesia isobárica. 
Na SO, foi colocado cateter nasal com O2 em função 
da dessaturação (sPO2 apenas 85%) e procedeu-se um 
bloqueio femoral à E com ropivacaina 0,5% (10 ml), o 
que permitiu a mobilização da paciente para a posição 
sentada sem queixas de dor. Após a 3ª tentativa de 
punção lombar, procedeu-se a injeção intratecal lenta 
de bupivacaina isobárica a 0,5% (13mg) e morfina 
(80 mg). Além da infusão venosa de Ringer-Lactato 
(10ml/kg/h), procedeu-se a correção farmacológica de 
episódio hipotensivo  + bradicardia (bloqueio simpá-
tico toracolombar) com injeção de efedrina (15mg) e 
atropina (0,25mg). Antibiótico profilático IV a pedido 
do cirurgião (cefalosporina 1g). Antissepsia da pele 
da coxa E com solução antisséptica de  clorhexidina. 
Na cura da fratura proximal infatrocantérica do fêmur 
foi realizada a osteossíntese por inserção de haste 
metálica proximal  femoral PFN® sob raquianestesia 
isobárica com sedação discreta (diazepam 3mg)  e su-
porte ventilatório de O2 a 100% (cateter nasal)-3L/min. 
Monitoramento: ECG, PANI, FC, sPO2 e BIS. Após 90 
min.  de cirurgia, sem alterações de sinais vitais, sem 
intercorrencias pos-operatórias, a paciente foi encami-
nhada à UTI para acompanhamento monitorado nas 
primeiras 24h pós-operatórias. Analgesia pós-operatória 
com dipirona e tramadol. Solicitada urocultura no  2º 
dia de pós-operatório; agitação, pequeno grau de deso-
rientação e sinais de desidratação com oligúria; início da 
fisioterapia do membro operado no leito. Sedação com 
levopromazina. Alta da UTI no 3º dia pós-operatório 
para o apartamento (urocultura negativa). No 4º dia 

de pós-operatório, paciente muito sedada sob efeito do 
antipsicótico  quetiapine (antagonista 5-HT2 e D2), dieta 
livre + reposição IV de NaCl 0,9% (67ml/h); sentou-se 
pela 1ª vez com auxilio da enfermagem; no 5º dia de 
pós-operatório: sentar por 2h; O2 sob máscara Venturi 
clexane®; clexane sc; no 8º dia, imagem de discreta con-
densação pulmonar; não adesão ao  CPAP; glicemia 110; 
no 10º dia, posição sentada(2h), massagem, diurese por 
sonda 750ml; recusa ao CPAP.  No 12º dia pós-opertató-
rio: O2 sob cateter. Glicemia 180 (insulina); levofloxacin 
para infecção urinária; mantido clexane. No 15º dia de 
internamento, a paciente apresentou  condições de alta 
hospitalar, mas sem deambular. O translado ao domicí-
lio feito em maca por ambulância  após recomendações 
do pessoal do Home Care (enfermagem, fisioterapeuta) 
e receiturário médico aos familiares.20-26

Os idosos representam a população que mais cresce 
no mundo. Tradicionalmente, a idade avançada tem 
sido considerada um risco para a cirurgia,  a paciente 
centenária apresenta diminuição das reservas funcio-
nais dos principais sistemas orgânicos e  aumento da 
presença de comorbidades. Embora a idade seja consi-
derada em vários índices de risco, a idade em si não foi 
uma contraindicação para a cirurgia. O momento ideal 
para a realização da correção cirúrgica é controverso. 
Finalmente, a cirurgia buscou melhorar a recuperação 
e reduzir a morbidade; foi implementada a melhor 
técnica de anestesia e analgesia, redução do estresse 
cirúrgico, controle de fluidos, da nutrição e, na medida 
do possível, buscou-se acelerar o retorno da deambula-
ção com massagem diária no membro afetado.  Vários 
estudos relatam que o avanço da idade está associado ao 
aumento do tempo de internação após a cirurgia para 
fratura proximal do fêmur. Após adaptação funcional 
de sua moradia pelos familiares, a paciente teve alta e 
retorrnou de ambulância para sua residência para conti-
nuar o tratamento de sua convalescença. 27-31

CONCLUSÃO
O envelhecimento populacional e as comorbidades 

decorrentes demandam maior capacitação dos serviços 
de saúde com atividade ortopédica. Infelizmente, a 
prevenção de quedas infortuitas  depende de políticas 
institucionais de  promoção da saúde, do apoio escolar 
e da educação familiar. Em parte, cabe a equipe médica  
prevenir a queda de plano, revisar  terapêuticas e esti-
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mular familiares por novas modificações  de segurança 
domiciliar e nos prédios residenciais.  As fraturas do 
fêmur são lesões frequentes na população idosa, sendo 
um problema de saúde pública de elevado custo Lem-
brar que  a abordagem de idosos com fratura femural 
sempre inclui comorbidades,  dificuldade de adesão à 
terapêutica,  necessidade de um cuidador,  dificuldade 
de manter autonomia e também capacidade de tomar 
decisões, além de elevado custo social. Reavaliando 
dados da literatura sobre anestesia ortopédica para 
correção de fratura distal de fêmur, algumas  condutas 
terapêuticas nossas poderiam ser modificadas,  visando  
manter a homeostase da idosa e encurtar seu tempo 
de permanência no hospital.  1º - Fazer medicação 
pré–anestésica sedativa ou analgésica pode ter influen-
ciado na dessaturação do sPO2 na chegada na SO com 
demanda de O2 corretivo, tendo possivelmente influen-
ciado no aparecimento de delírio no pós-pós-operatório 
imediato; 2º - Também poderíamos ter reduzida a dose 
de bupivacaina isobárica  para 10mg para evitar o epi-
sódio de hipotensão + bradicardia em em uma paciente 
centenária de baixa estatura; 3º  - embora alguns façam 
apenas o bloqueio femoral e esquiático para osteossín-
tese de fêmur,  nós confiamos mais na raque isobárica 
para a correção cirúrgica de fratura femural na idosa 
apesar da previsível dificuldade de punção lombar. 27-31

Em resumo, a eficácia do enfoque multiprofissional 
(ortopedista, anestesiologista, intensivista, médico 
cuidador) de uma equipe terapêutica comprometida é 
determinante da qualidade da assistência e integralida-
de da atenção em saúde à maior idade. O bem cuidar 
da fratura do doente exige qualificação da assistência 
médica institucional para assegurar  o bem-estar da 
paciente e de  seus familiares. O tratamento cirúrgico 
precoce da fratura no colo do fêmur em idosos é uma 
abordagem mandatória apesar da alta incidência de 
complicações pré e pós-operatórias, assim como elevada 
mortalidade no 1º  ano de evolução a cirurgia. Para um 
melhor atendimento a(o) idosa(o) “ortopédica”, é neces-
sária a atuação de equipe multidisciplinar harmônica 
não somente na prevenção de possíveis complicações 
sistêmicas associadas, mas também para atuar em 
medidas curativas e também preventivas, como orien-
tações a respeito da saúde em um ambiente doméstico 
ergonômico, correção de distúrbios visuais ou auditivos 
e prevenção da osteoporose no(a) idoso(a). 
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RESUMO
Interações medicamentosas anestésicas existem 

quando um anestésico ou droga adjuvante influencia o 
efeito final de outro medicamento  na anestesia obsté-
trica. Os efeitos combinados podem ficar aumentados 
ou diminuídos, ou então, pode ocorrer um novo efeito. 
A nova resposta  pode ser terapêutica ou então, efeitos 
colaterais indesejáveis. Durante a anestesia espinhal 
na cesariana, os anestesiologistas tomam decisões 
terapêuticas envolvendo múltiplas drogas com base 
em interações anestésicas medicamentosas fármaco 
versus fármaco. Os medicamentos combinados em 
conjunto trazem vantagens da interação, podendo 
diminuir a gravidade ou a incidência de efeitos adversos 
sem prejudicar os efeitos desejados. Este novo conhe-
cimento farmacológico pode fornecer mais evidências 
na abordagem farmacológica complementar após a 
administração de  anestésicos locais + adjuvantes na ra-
quianestesia para cesariana.  Esta revisão consiste em 3 
seções: a 1ª  revisará os princípios básicos das interações 
pré-anestésicas; a 2ª, as interações medicamentosas 
durante a raquianestesia hiperbárica na cesárea; a 3ª 
discutirá a relação do desenvolvimento de uma intera-
ção medicamentosa grave no uso de anestésicos locais 

em raquianestesia ou peridural com cateter, o hemato-
ma espinhal, especialmente em usuários de drogas que 
interfiram na cascata da coagulação.

Palavras-chave: Anestesia regional; interações me-
dicamentosas na cesariana;  hematoma espinhal, risco 
de cateter na anestesia.

 SUMMARY
Anesthetic drug interactions exist when one anesthetic 

or adjuvant drug influence the behavior of another drug 
in cesarean section. The combined effects can be enhanced 
or diminished, or else a new effect may occur. Tha new 
response can be therapeutic or else unwanted side effects. 
During spinal anesthesia, anesthesiologists  makethera-
peutic decisions involving multiple drugs in basis of anes-
thetic drug–drug interactions.Drugs in combination   take 
advantages of interaction and may decrease the severity 
or incidence of adverse effects without hampering desired 
effects.This new  pharmacological knowledge may provide a 
more evidence-based approach to local anesthetic adminis-
trationon spinal aneshesia for cesarean section.This review 
consists of 3 sections: the first section will review basic 
principles of pre-anesthetic drug interactions; the second,  
the drug interactions  during hyperbaric rachianesthesia on 
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cesarean section; the third section will discuss relationship 
the development of a serious drug interaction in the use 
of local anesthetics in spinal anestesia with catheter, the 
spinal hematoma, especially in users of drugs that interfere 
in the coagulation cascade.

Keywords  Regional Anesthesia;  Interactions 
drug-drug in cesarean section; Hematoma spinal, risk   
catheter in anesthesia

INTRODUÇÃO
      Sendo o parto um fenômeno biológico complexo 

e individual, a técnica obstérica a ser introduzida na 
sua evolução noturna e diurna nas salas de parto e nas  
salas operatórias (SO) deve integrar a parturiente, o 
obstetra,  o neonatologista e o anestesiologista, segun-
do a experiência e o aprendizado seculares da medicina 
obstétrica.1,2 Nas últimas décadas, a anestesia regional 
tornou-se a técnica preferida para cesariana, devido às 
menores complicações, quando comparadas  à anestesia 
geral e à maior segurança do binômio materno-fetal. O 
risco de morte materna em anestesia geral inalatória é 
17 vezes maior do que com técnicas regionais, relacio-
nado principalmente a problemas com a via aérea da 
parturiente e menor índice de  Apgar do recém-nato 
(RN) devido à passagen útero-placentar de anestésicos 
lipossolúveis. Por causa do maior risco de morte mater-
na na anestesia inalatória, a indicação de técnicas regio-
nais (raquianestesia > epidural> combinada) vem sendo 
incrementada para situações eletivas e emergenciais de 
partos cesáreos. A raquianestesia hiperbárica consiste 
em uma técnica mais simples, com início mais previsí-
vel, bloqueio analgésico mais intenso e completo, menor 
potencial de toxicidade sistêmica devido à concentração 
menor de anestésico local.  A anestesia subaracnóidea 
está sendo  a técnica regional mais utilizada nos grandes 
centros de referência em obstetrícia, sobretudo após o 
lançamento de agulhas de ponta fina descartáveis para 
punção lombar intratecal.3,4 Entre outras vantagens da 
anestesia regional, destacam-se menor depressão  do 
RN e menor risco de aspiração materna; também per-
mite a interação precoce entre mãe e filho e analgesia 
pós-operatória de qualidade com a associação de anesté-
sicos locais a opioides espinhais em especial a morfina, 
desde 1979 (Wang)5.

   Para garantir  menor incidência de complicações na 
cesariana, deve-se fazer uma avaliação pré-anestésica 

adequada para  reconhecimento dos fatores agravantes 
(obesidade, idade, hábitos de fumar ou beber, adição a 
drogas, dificuldade em cirurgia anterior, etc); detecção 
de fármacos usados regularmente em comorbidades 
perioperatórias (diabetes, hipertensão, asma, doenças 
cardiovasculares, varizes, epilepsia, entre outras) e do 
risco inerente a interações ( antihipertensivos, SO4Mg, 
insulina, vasopressores, β-agonistas, anticonvulsivan-
tes, corticosteroides, anticoagulantes, etc). Não esque-
cer que o treinamento técnico amplo e consolidado em 
anestesia obstétrica da equipe (cirurgião-neo-aneste-
siologista) não pode ser negligenciado, pois garante o 
êxito anestésico-cirúrgico.6-8

As Interações Medicamentosas modificam o efeito 
do fármaco quando administrado simultaneamente 
com outro(s) medicamento(s) ou alimento(s). Intera-
ções podem ser farmacêuticas, já na manipulação do 
medicamento; farmacocinéticas, quando modificam 
os parâmetros de absorção, distribuição, metabolismo 
e excreção; farmacodinâmicas que justificam as mo-
dificações do efeito final em função do mecanismo de 
ação a nível dos sítios  pré e pós-receptores  na  biofase. 
Podem ser ainda interações agonistas (sinérgicas) e 
antagonistas ou por antidotismo. A  demanda terapêu-
tica de múltiplos fármacos  na pré e intra-operatório 
da parturiente cria um campo potencial de interações 
entre vários medicamentos (polifarmácia) com maior 
relevância no uso parenteral, sobretudo a IV, por sua 
reconhecida rapidez no efeito final da droga. A anestesia 
geral é menos usada para cesariana do que a raquianeste-
sia em função do  manejo de vias aéreas potencialmente 
mais difícil, elevado risco de aspiração pulmonar, alta 
incidência de consciência intraoperatória da gestante e 
de depressão neonatal no pós-parto imediato (passagem 
útero-placentar), como também o maior risco de inte-
rações medicamentosas intra-operatórias. No exercício 
da terapêutica farmacológica, faz-se necessário o reco-
nhecimento dos problemas obstétricos na cesariana a 
fim de optar por técnicas e táticas  anestésico-cirúrgicos 
para manejo adequado do nascimento, objetivando o 
bem-estar da paciente e seu RN. Na impossibilidade 
de se conseguiur uma anestesia obstétrica com um só 
medicamento, é mandatório percorrer uma trajetória 
de riscos  na associação de vários medicamentos para 
obter hipnose, analgesia, amnésia e miorelaxamento 
na  técnica anestésica, o que acrescenta uma maior 
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relevância ao tema “interações medicamentosas na 
cesariana”. A experiência clínica e o conhecimento de 
interações medicamentosas pelo profissional possibilita 
evitar situações de insucesso terapêutico ou então, mi-
nimizar o aparecimento de toxicidade medicamentosa, 
seja por ajuste do esquema posológico, seja pelo uso de 
fármacos alternativos.  Asssociação medicamentosa, 
ajuste de dose  ou suspensão de um fármaco implica no 
adequado monitoramento de possíveis efeitos adversos 
na parturiente após uma avaliação individualizada. Os 
sistemas eletrônicos são uma ferramenta importante 
na abordagem da prescrição médica e prevenção ou 
intervenção sobre reações adversas a medicamentos no 
ato anestésico, até mesmo antes da sua administração 
na SO. As Interações medicamentosas são classificadas 
em menor, quando pode causar efeitos clínicos restri-
tos (efeitos colaterais); moderada, quando  resulta em 
exacerbação do quadro clinico e/ou requer mudanças 
na terapia medicamentosa; maior ou grave, quando 
cronifica e/ou requer intervenção médica imediata para 
minimizar ou prevenir reações adversas graves com 
risco de morte. 9-15

ANESTESIA/OBSTETRÍCIA PRÉ-NATAL
   Algumas patologias acometem mais amiúde a par-

turiente, devendo ser detectadas na consulta ou visita 
pré-anestésica para prevenção de eventuais complica-
ções durante a cesariana.

  Hipertensão Arterial - No Brasil,cerca de 10% 
das gestações cursam com hipertensão arterial, o que 
representa a 1ª  causa de mortalidade materna. Entre 5 
e 7% das grávidas, a hipertensão gestacional  é um mal 
que pode comprometer a saúde e a vida tanto da mãe, 
quanto do bebê devido à predisposição genética, seden-
tarismo, maus hábitos e alimentação desequilibrada.  
Conhecida como o “mal do século XX”, a hipertensão ar-
terial sistêmica (>160/110 mmHg)   é um dos sinais de 
pré-eclâmpsia, prenúncio de uma gravidez tumultuada 
e estressante para mãe e para o feto, obrigando a usar 
vários medicamentos (anti-hipertensivos, SO4Mg, AAS) 
com risco de interações no parto vaginal ou cesariano. 
Vide o quadro I com algumas interações com antihiper-
tensivos.16-21

Asma Brônquica - A asma é uma doença respira-
tória em que os músculos das vias aéreas se estreitam 
e o revestimento das vias aéreas fica inflamado com 

produção de muco pegajoso. As mulheres com asma 
têm um risco  maior de complicações na gravidez do 
que as não-asmáticas (pré-eclâmpsia e prematuridade). 
A anestesia espinhal é a melhor opção para pacientes 
asmáticos. A incidência de episódios de broncoespasmo 
é relativamente maior na anestesia geral do que na 
raquianestesia com nível de bloqueio < T4. O sistema 
nervoso autônomo  (T2-T4) da  asmática exerce menor 
controle da hiperreatividade das vias aéreas. Assim, um 
bloqueio simpático torácico alto pode desencadear um 
ataque asmático por maior influência vagal compen-
datória boncoconstrictora (receptores de estiramento) 
e liberação de mediadores inflamatórios. A base do 
tratamento do ataque asmático intraoperatório é O2 
a l00% para correção da hipoxemia, dexametasona IV 
(anti-inflamatório) e nebulização de broncodilatadores 
(salbutamol e brometo de ipratrópio). No quadro I, há 
exemplos de interações medicamentosas com anti-as-
máticos, como cetamina e curare. O estado de mal-as-
mático deve ser tratado antes de qualquer cesariana, 
incluindo o tratamento medicamentoso em UTI, pois a 
crise asmática contra-indica qualquer ato anestésico; a 
anestesia geral seria a mais indicada após a reversão do 
quadro clínico agudo.22-27

Epilepsia - Epilepsia é uma doença tão antiga quan-
to a Humanidade e sua incidência fica em 0,3 a 0,7% nas 
diferentes  populações do mundo. Embora a cesariana 
seja comum em grávida epiléptica por ser mais propensa 
a sofrer pré-eclâmpsia e hemorragia vaginal pós-parto. 
A doença em si não é indicação de cesárea mesmo que 
o uso continuado de drogas anti-epilépticas reduza 
valproato e a vitamina K, reduzindo a  protrombina 
na cascata da coagulação. Mal-formações fetais  são 
tributadas  aos antiepilépticos mais antigos: hidantoi-
na, carbamazepina, valproato  e clonazepan, quando 
comparados com a monoterapia com o fenobarbital 
sem cafeína e aos novos aniticonvulsivantes... (ainda há 
carência de estudos).  A mulher grávida com epilepsia 
deverá ter seu parto vaginal ou cesariano, mas em servi-
ço especializado em gestação de alto risco. A epiléptica 
pode ter uma gravidez normal, mas os medicamentos 
usados no controle das crises convulsivas podem causar 
malformações no feto, o que justifica uso diário de ácido 
fólico  na grávida epiléptica. As preocupações obstétri-
cas incluem pré-eclâmpsia/eclâmpsia, parto prematuro, 
descolamento prematuro da placenta, aborto espontâ-
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neo, natimorto. Em algumas parturientes epilépticas (2 
a 4%), o estresse do trabalho de parto pode desencadear 
uma crise tônica clônica, dificultando, o suprimento 
de oxigênio do seu bebê. A anestesia mais adequada é 
a espinhal (bupivacaína + morfina), pricipalmente a 
raquianestesia, pois  epidural pode provocar convulsão  
por eventual injeção intravasculor do anestésico local. 
No alívio da dor, evitar  a petidina, um analgésico opioi-
de forte que pode  provocar convulsões em algumas 
parturientes epilépticas. (Vide quadro I) 28-33

Vício  & Abuso de Drogas  - A gravidez é o momen-
to de total entrega da futura mãe que precisa redobrar 
os seus cuidados na alimentação, atividade física e 
drogas prescritas (ácido fólico, SO4Fe, Ca++) ou “recrea-
tivas”  que levam ao abuso (álcool, cigarro, crack, etc) e  
poderão interagir na raquianestesia para uma eventual 
cesariana. O consumo excessivo de álcool durante a 
gravidez pode causar a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) 
com problemas físicos e psicológicos irreversíveis no RN 
(microcefalia com fácies mongol típico e oligofrenia). O 
uso de drogas “recreativas” pela futura mãe (cocaína, 
anfetamina, crack maconha, morfina, álcool, “extasy”, 
nicotina, cafeína) pode tornar o RN um dependente 
químico, inclusive pode apresentar após o nascimento, 
o quadro de síndrome de “abstinência” à droga. A cocaí-
na nasal ou o crack via pulmonar têm poder estimulante 
via catecolaminas, podendo causar aborto espontâneo, 
deslocamento de placenta e prematuridade por sua ação  
vasoconstrictora. Uso crônico de cocaína na grávida 
facilita a parada cardíaca durante uma peridural com 
bupivacaína racêmica. Pacientes cocainômanas crônicas 
com trauma associado à hipovolemia podem apesentar 
a PA nomal! Na raquianestesia, a hipotensão será mais 
intensa por depleção dos estoques de noradrenalina 
(taquifilaxia) e não responderá à efedrina (ação mista), 
mas sim à ação direta da fenilefrina (agonista α). 34-38

Tocolíticos  -  O tratamento da pré-eclâmpsia é o 
controle farmacológico dos níveis pressóricos - α-metil-
dopa e nifedipina - em gestantes para evitar hemorragia 
intracerebral; diuréticos, os IECA e os bloqueadores de 
angiotensina II são francamente abolidos e os betablo-
queadores contraindicados, excetuando o labetalol e o 
pindolol. Hidralazina é utilizada IV no tratamento agudo 
da hipertensão arterial,  por ser potente vasodilatador 
que atua diretamente sobre a musculatura lisa arteriolar. 
Medicamentos anti-hipertensivos e anticonvulsivantes 

são indicados para o controle dos quadros de eclâmpsia 
mais graves que podem exigir a antecipação do parto. 
SO4Mg tem um papel essencial para a prevenção e 
controle das convulsões e erelaxa o miométrrio. O íon 
magnésio (concentração sérica> 5 mmol/l) pode induzir 
um bloqueio neuromuscular clinicamente relevante 
(Lazard,1925), mas também potencializa o miorelaxa-
mento do curare, inclusive rocurônio e cis-atracúrio. 
A conduta ideal na pré-eclâmpsia é a interrupção da 
gestação quando há viabilidade fetal (>34 semanas de 
gestação) por uma cesárea sob raquianestesia hiperbári-
ca. A anestesia geral somente é indicada nos distúrbios 
da coagulação, HELLP com plaquetopenia e hipertensão 
intracraniana. A incidência de falha na intubação IOT 
(sequência rápida) em obstetrícia é de 1:249. 39-45

Tabela I – Drogas que interagem na 
anestesia obstétrica em função das 

comorbidades do pré-natal
--------------------------------------------------------

Antihipertensivos
α-metildopa + inaláveis halogenados –→ hipotensão 

pormenor nível de NE e  ↓ CAM
nifedipine + bupivacaína espinhal ↑ hipotensão 

por bloqueio simpático e canal de Ca++
+ SO4Mg–→ risco de hipotensão e hemorragia por menor 

tônus uterino
+ Inalantes halogenados–→ hipotensão combinada 

a bloqueio de canal de Ca++
+ cimetidine  –→ severa hipotensão e taquicardia
+ PGF2-α  –→   inibição do efeito uterotônico
bloqueador β + nifedipine  –→  risco de falência 

cardíaca (inotropismo -)
trimetafam  +succinilcolina(SCh) –→ prolongar 

ação miorelaxante da SCh
Antiasmáticos
Aminofilina  +ketamina     ↑  taquicardia, disritmias
+ simpaticomiméticos  ↑taquicardia  arritmias 

ventriculares
+ cimetidine–→maior nível plasmático da xantina
Antiepilepticos
Difenilhidantoina(DFH) + warfarim    ↑ risco de 

hemorragia
+ vecurônio–→  prolonga o bloqueio neuromuscular
    + benzodiazepínico–→ sedação excessiva
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+ tiopental–→ menor dose de  indução IV (pontencia-
ção)

+ bloqueio regional–→ maior risco de lesão neuro-
pática

Ác. Valproico + anestesia regional     –→    risco de 
trombocitopenia

Carbamazepina + anestesia regional  –→  risco 
de trombocitopenia

Drogas Ilícitas
Cocaína aguda+ Anestésico local com adrenali-

na (A) ↑ hipertensão p/ < recaptação
Cocaína crônica + anestesia regional  →grave 

hipotensão por depleção central das CAs
Anfetamina crônica + anestesia→grave hipoten-

são por depleção central das CAs
Tocolíticos
β-agonista(ritodrine) + SO4Mg  ↑relaxamento uteri-

no/risco de ICC por retenção hídrica
+ corticosteroides →  hiperglicemia, hipokalemia, 

arritmias
salbutamol + metoprolol   → menor efeito bradicár-

dico do β-agonista
+ furosemide↑efeito hipocalêmico
SO4Mg  + BNM(rocurônio)    ↑miorelaxamento
+ inalatórios halogenados ↑miorelaxamento
+ anestésicos locais espinhais↑miorelaxamento
+nifedipine→ maior hipotensão arterial
+ diazepam  →   maior ação anticonvulsivante com 

risco de apneia

INTERAÇÕES  INTRA-OPERATÓRIAS
   Após a latência de instalação da analgesia cirúr-

gica pela raquianestesia hiperbárica, alguns fármacos 
podem ser utilizados na tentativa farmacológica de cor-
rigir falhas pontuais da raquianestesia hiperbarica ou 
manifestções clínicas da parturiente a fim de garantir o 
bem-estar do binômio materno-fetal.

Anestésico local  -  A atual prioridade são as ami-
no-amidas anestésicas de ação prolongada: bupivacaína 
racêmica e a ropivacaina (enantiômero levogiro) menos 
cardiotóxica. A preferência  da raquianestesia hiperbári-
ca  para a cesárea está bupivacaína (10 a 15mg) + mor-
finA (0,1-0,2mg), punção lombar com agulha finas des-
cartáveis. Desde 1979 (Wang), morfina é associada ao  
anestésico local  para melhorar a qualidade  da anestesia 
espinhal intra e pós-operatória: intratecal ou peridural. 

Paradoxalmente, a lidocaína IV apresenta atividade con-
vulsivante por sua ação a nível  sistema límbico (amígdala) 
ao lado de ação  anticonvulsivante  e anti-arrítmica ven-
tricular por bloqueio do canal de sódio (doses baixas). 
Administração inadvertida de lidocaína  IV ou absorção 
sistêmica acidental desta amida na anestesia peridural 
reduz significativamente o fluxo uterino e  irrigação úte-
ro-placentar com sofrimento fetal (“floppy baby”).  No 
Quadro II, há algumas interações em destaque: redução 
do efeito do éster cloroprocaína pelo opioide fentanil;  
agravamento da hipotensão do bloqueio espinhal pela 
clorpromazina (bloqueio α) e aumento da toxicidade de 
antidepressivos tricíclicos pela a adrenalina 1:200.000 
(5µg/ml) associada ao anestésico local via peridural. 
5,46-50  Vide Quadro II

Uterotônico -  A ocitocina sintética é o  uterotô-
nico mais utilizado, pois os derivados do ergot (meti-
lergonovina) podem levar à hipertensão arterial, sendo 
contra-indicados em pacientes hipertensas eclâmpticas.   
Portanto, a ocitocina permanece como fármaco de 1ª  
linha de opção na prevenção de atonia uterina em ges-
tantes submetidas à cesariana, mas  nunca usá-la como  
indutor do parto normal em mulheres que já passaram 
por uma ou duas  cesáreas. A infusão de ocitocina  pode 
ser usada quando a mulher já está em trabalho de parto 
naturalmente, mas nunca jamais com a função de iniciá-
-lo. O misoprostol oral é um potente utrerotônico, mas 
em doses altas pode determinar hipotensão arterial, 
broncoespasmo e efeitos metilergonovina    gastrintes-
tinais (náusea, vômito e diarréia). Há relato  de edema 
agudo de pulmão após a administração intramiometral 
de prostaglandina F2α (Carboprost®) em gestante com 
atonia uterina. Na década de 30, a ergometrina é o 
alcaloide natural  extraído de um cogumelo  venenoso 
(Claviceps purpurea) de uso médico milenar na Ásia (300 
anos Ac). Em 1935, a  metilergometrina, um derivado 
semissintético da ergotamina, passou a ser usado nas 
maternidades como potente retrator uterino, hoje na 2ª 
linha de opção de ação ocitócica. Seu derivado hidroge-
nado metilergometrina atua diretamente no músculo 
liso uterino e aumenta o tônus basal, a frequência e 
a amplitude das contrações rítmicas. O uterotônico  
ainda pode provocar o aparecimento de complicações 
vasoconstritoras (embora menos potente do que a ergo-
tamina),  provocando hipertensão, o que justifica a sua 
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contra-indicação  em paciente com HIC, coronariopata 
e sobretudo napresença de pré-eclâmpsia. Na cesariana 
sob raquianestesia, a metilergnovina induz significa-
tivamente mais estabilidade hemodinâmica do que a 
ocitocina com menor necessidade de  vasoconstrictor.  
51-56   Vide Quadro II

Vassopressor  - Hipotensão materna é talvez a 
complicação mais comum da anestesia espinhal em 
pacientes obstétricas. Maior altura do nível de bloqueio 
espinhal da raquianestesia reduzirá o tônus arterial por 
bloqueio do sistema simpático toraco-lombar, resul-
tando na capacidade venosa aumentada e sequestro da 
maior porção da volemia em membros inferiores e no 
leito esplâncnico, além da resistência vascular sistêmica 
diminuída (↓PA= DC x ↓RVPt). A parturiente apresenta-
rá responsividade vascular alterada com menor perfusão 
uteroplacentária (relaxamento seletivo da artéria uteri-
na).  Na pré-eclâmpsia, há uma disfunção endotelial que 
pode ser parcialmente responsável por pressão arterial 
aumentada e insuficiência uteroplacentária. Relevante  
citar a importância do uso corretivo  de vasopressores 
(fenilefrina, efedrina, metaraminol e etilefrina) devido 
à presença de receptores α-adrenérgicos nos vasos ute-
rinos para corrigir a hipotensão materna e ensejando 
a volta da auto-regulação no fluxo uteroplacentar que 
não pode responder à hipóxia extrema. Esta correção 
farmacológica decorre do melhor entendimento da 
fisiopatologia e tratamento de pré-eclâmpsia, como 
também direciona escolha mais adequada de analgé-
sicos, α-agonistas, atropina,  cristalóides e O2 (cateter 
nasal) na prática anestésica obstétrica contemporânea. 
Na cesariana, os a-agonistas são mais válidos do que 
efedrina em reparar a redução fluxo utero placentar, 
garantindo um pH mais elevado do cordão umbilical e 
uma melhor vitalidade fetal. 57-61  Vide Quadro II

Atropina – Na cesariana de paciente não coronario-
pata, a atropina titulada em pequenas doses (0,25mg) 
com monitoração do ECG é eficaz na correção da bradica-
dia, sobretudo na combinação hipotensão + bradicardia 
pelo bloqueio subaracnóideo alto com predominância 
vagal. 57,62  Vide Quadro II

Anti-emético  - Náuseas e vômitos (NVOP) durante  
a anestesia subaracnoidea (15 a 60%) são eventos co-
muns e muito desagradáveis para as parturientes rela-
cionados à raquianestesia e a NVOP permanece elevada 

apesar do surgimento de novos fármacos antieméticos, 
como metoclopramida e ondansetron. Apesar do jejum 
pré-operatório, as parturientes submetidas à cesariana 
têm risco aumentado para NVPO, comparadas com 
outras pacientes não-gestantes em outros tipos de 
intervenções cirúrgicas. Possivelmente, este risco pode 
estar relacionado com as alterações fisiológicas da ges-
tação, manipulação uterina pelo cirurgião, compressão 
aorto-cava resultando em hipotensão arterial, uso de 
medicações uterotônicas em altas doses ou em infusão 
rápida e também o uso de opioides no neuroeixo. Episó-
dio de NVOP logo após a instalação do bloqueio suba-
racnoídeo deve-se ao quadro hipotensivo com isquemia 
bulbar proporcionado pela raquianestesia hiperbárca 
ao lado da compressão aorto-cava pelo útero gravídico, 
sendo melhor corrigida  por vasopressores adrenérgicos 
(fenilefrina, efedrina, metaraminol e etilefrina). O uso 
de metoclopramida tem dupla vantagem: além  da ação 
anti-emetica (bloqueio dopaminérgico central, este 
neuroléptico eleva a prolactina materna favorecendo 
a lactação da mãe; entretanto, há o risco potencial 
de efeitos extrapiramidais que podem causar grande 
desconforto a ponto de impossibilitar a puérpera de 
dar atenção ao RN na 1ª amamentação do colostro. O 
ondansetron (antagonista seletivo de 5-HT3 na zona do 
gatilho bulbar-ZTC) tem potência anti-emetica idêntica 
à metroclopramida, mas  não provoca efeitos extrapira-
midais. A metoclopramida diminui ACHase que já está 
diminuída na grávida, o que prolonga efeito miorela-
xante da SCh após a IOT na anestesia geral. O emprego 
de O2 no tratamento de náuseas e vômitos na cesariana 
não tem sido exitoso em relação aos anti-eméticos in-
jetáveis apesar da proposição de uma possível correção 
de uma isquemia bulbar no centro do vômito devido à 
hipotensão da raquianestesia. 63-68  Vide Quadro II

   Antibiótico  - Nas parturientas com hipersensi-
bilidade à penicilina pode ocorrer reação alérgica até 
reação anafilática à injeção de penicilina, cefalosporina 
e, também de vancomcina, exigindo atitude de preven-
ção e tratamento farmacológico de choque anafilático. 
O obstetra somente poderá cortar o cordão umbilical, 
quando cesssar as pulsações da artéria que corres-
pondem aos batimentos cardíacos fetais, Só então o 
anstesiologista fará a injeção da cefalosprina profilática 
para não induzir uma resistência bacteriana fetal, bem 
como dificultar a formação da microbiona intestinal do 
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RN; na opção por anestesia geral, a administração de 
antibiótico aminoglicosídeo (gentamicina, amicacina) 
potencializará o relaxamento muscular do curare (me-
nor liberação de Ca++ pré-sináptico). 69-72  Vide Quadro 
II

Opioides/ Benzodiazepínicos  - Desde 1979 
(Wang), a morfina intratecal associada ao anestésico 
local tornou a raquianestesia hiperbárica a anestesia 
de escolha para a obstetrícia, inclusive pela qualidade 
de analgesia pós-operatória. Asssociação com fentanil 
ou sufentanil  intratecal garante uma melhor analgesia 
intraoperatória, emborá com aumento de prurido 
na parturiente. O fentanil antagoniza a analgesia do 
anestésico local do éster cloroprocaina.  Os analgésicos 
fenilpiperidínicos (meperidina, tramadol) podem inte-
ragir com os antigos IMAO ( fenelzina, tranilciromine ) 
provocando  síndrome serotoninérgica por estimualção 
do receptor 5-HT1A (febre, hiperreflexia, tremores, ata-
xia, diaforese e confusão mental).  Não foi estabelecida 
segurança para uso de diazepam durante a gravidez 
(risco de malformação congênita no 1º trimestre). Em-
bora seja ansiolítico miorelaxante e anticonvulsivante,  
o diazepam e seus vinte metabólitos atravessam a bar-
reira placentária e passa para o leite materno, podendo 
provocar hipotonia e hipotermia  no RN (Floppy infant 
syndrome”). Na década de  70, foi lançada a associa-
ção 50µg de fentanil + 2,5 mg de droperidol 2,5 mg (  
inoval®) que foi utilizado na pré-anestesia para sedação. 
Dehidrobenzoperidol  também foi  usado na anestesia 
geral venosa, a neuroleptoanalgesia (de Castro,1962), 
mas sem indicação na cesariana devido à depressão 
fetal. 5,73-79  Vide Quadro II

Indutores  e Anestésicos Inalatórios  - Os 
anestésicos gerais voláteis para cesariana passaram a 
ser escolha de exceção, quando está contra-indicada a 
anestesia espinhal, pois diminuem o índice de Apgar 
do RN port reduzir de forma significativa a circulação 
placentária, além de impedir o 1º contato mãe/recém-
-nato no pós-parto imediato. As principais dificuldades 
da anestesia geral para cesariana são o manejo de vias 
aéreas (potencialmente mais difícil a IOT), alto risco 
de aspiração pulmonar (Síndrome de Mendelson), alta 
incidência de consciência intraoperatória da gestante, 
além de depressão neonatal. O enflurano deve ser evita-
da em parturientes epilépticas, pois é potencialmentue 

convulsivante. O halotano provoca arritmas cardíacas 
na presença halogenado de adrenalina administrada 
durante a anestesia geral inalatório com halogenado ( 
ação β exarcebada). 80 -83  Vide Quaro II

Bloqueador Neromuscular  (curare) - Uma  inte-
ração relevante na falha parcial ou total da raquianes-
tesia   com que impossibilite iniciar a cesárea. Na 
complementação analgésica lança-se mão da anestesia 
inalatória (analgesia, hipnose, miorelaxamento) Haverá 
uma maior duração  do relexamento muscular do curare 
quando se associa a antibióticos aminoglicosídeos em 
função do efeito miorelaxante do halogenado e antibió-
tico intaoperatório, Também o íon Mg++, quando usado 
no tratamento  da parturiente com pré-eclâmpsia grave, 
potencializa o miorelaxamento do curare. Neste caso 
em particular, a reversão por atropina +  prostigmine 
falha, sendo mais efetivo o antagonismo da 4-aminopi-
ridina. A gravidez também diminui a enzima AChase, 
prolongando o efeito da SCh na musculatura esquelética 
na anestesia geral.  84-90 Vide Quadro II

Alergia e Anafilaxia  -   Na raquianestesia, a alergia 
é mais comum a curare, látex e antibióticos. Anafilaxia 
peri-operatória grave permanece como uma causa 
importante na morbimortalidade  anestésica. Além do 
curare (atracúrio), látex (borracha natural-Hevea brasii-
ensis) e antibióticos (penicilina, cefalosfosporinas, van-
comicina); outras drogas podem provocare liberação de 
histamina do mastócito: Chlorhexidinaa (antisséptico),  
anestésico local éster (via PABA), opioides (morfina >co-
deína > fentanil), solução coloide (dextran),  protamina 
(anti-heparina), hipnótico (tio > propofol), ocitocina. 
Escala de  Severidade de Anafilaxia:Grau 1 -apenas 
sinais mucocutâneos, tais como eritema, urticária e an-
gioedema; Grau 2 - manifestações em múltiplos órgãos 
com sinais  mucocutâneos  combinados a hipotensão e/
ou broncoespasmo; Grau 3 -  quadro clínico com risco 
de vida: hipotensão e/ou obstrução de vias aéreas, onde 
o tratamento imediato é indispensável para evitar 
progressão de perfusão tissular inadequada, levando à 
hipóxia e à parada cardíaca; Grau 4–Parada cardíaca com 
traçado isoelétrico zero de ausência de pulso central pal-
pável, pressão arterial zero não confiável, a não ser pelo 
método invasivo. Na terapêutica, seguir as normas in-
ternacionais de ressuscitação (SAVA): Diante de Parada 
Cardíaca: afastar a causa; manter a anestesia, o acesso 
venoso e infusão de coloide ou cristaloide;  posição em 
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decúbito dorsal com pernas  elevadas e tentar desviar 
o útero gravídico para a esquerda; massagem cardíaca 
e ventilação com O2 a 100% (PPI). Drogas: Adrenalina 
(1:000) diluida para (1:10.000) IV, 1mg a cada 3/5 
minutos; vasopressor: noradrenalina>vasopressina 
> glucagon (usuária de β-bloqueador); ketamina ou  
SO4Mg para reverter broncoespasmo; hidrocortisona, 
prometazina. Em caso de  “quase morte” da parturiente 
apesar da tentativa de ressuscitação da analifixia (grau 
4), faz-se cesariana“peri-mortem”: incisão principal em 
4 minutos e extração fetal em 5 minutos para tentar 
facilitar a ressuscitação materna. 91,92 Vide Quadro II

Tabela II – Interações das Drogas mais usadas 
no intra-operatório

______________________________________
Anestésico Local
Lidocaína + amiodarona→ convulsões
+ adrenalina↑duração da analgesia (lidocaína, proca-

ína)
+ siquinavir →   sonolência, hipotensão (maior concen-

tração)
+ metoprolol→     sonolência, hipotensão, bradicardia
Bupivacaína + amiodarona→  reverte arritmias 

ventriculares da bupivacaína
Intralipid + amiodarona →  reverte arritmias ventri-

culares da bupivacaína(sobredose)
Vasopressor
Fenilefrina α + bloqueio espinhal (>T2)→hiper-

tensão + bradicardia
Efedrina α,β + bloqueio espinhal (>T4)       →hi-

pertensão + taquicardia
Etilefrina + bloqueio espinhal (>T4)     →hiper-

tensão + taquicardia
Antibradicardizante 
atropina  +bloqueio espinhal alto(>T2) →rever-

ter bradicardia
Uterotônicos
Ocitocina + solução glicosada a 5%   →efeito anti-

diurético
  + metilergotamina ↑contração uterina
Metilergonovina+ ocitocina,  PGF  ↑contração 

uterina
 + efedrina, fenilefrina, metaraminol, etilefri-

na  ↑vasoconstricção (>PA)
+ adrenalinaassociado ao anestésico local  ↑efeito 

vasopressor  α

 +Betabloqueador→potencializavasoconstricçãoα
 +Drogas antianginosas (Trinitrato) por induz 

vasoconstrição. 
 +Bromocriptina↑vasoconstricção
 +Halotano↓potencial ocitócico da metilergometrina 
 +Inibidor do CYP3A4  hepático:↑vasoconstrição  

(por exemplo, cimetidina e  
  Grapefruit (toranja); macrolídeos (por exemplo,  

eritromicina, claritromicina); 
 antifúngicos azois(por exemplo, cetoconazol e itra-

conazol); inibidores da 
  transcriptase reversa (por exemplo, ritonavir, indi-

navir, nelfinavir, delavirdina)
  +Indutores do CYP3A4  no fígado:  ↓ação vasopres-

sora (por exemplo, nevirapina 
    e rifampicina)  
Prostaglandina PgF2-α
Misoprostol/carboprost+ocitocina ↑ contração do 

miométrio
+ Metropolol ↑  risco de broncoconstricção e hipoxemia
+ Nifedipine→ inibição do efeito uterotônico
+ vasopressor  →  evitar em pre-eclâmpsia
Anti-eméticos 
Clorpromazina (CPZ ) + SCh   inibe acetilcolineste-

rase ↑ miorelaxamento  do despolarizante
+ amiodarona  →arritmias
Metoclopramida  +tramadol ↑sedação
+metoprolol   → bradicardia, hipotensão
+ paracetamol  →risco de hepatotoxicidade
Ondansetron +amiodarona   → arritmias, hipokale-

mia, hipomagnesemia
Antibióticos
Aminoglicosídicos (gentamicina)+BNM adespo-

larizantes  ↑miorelaxamento
Gentamicina + cefalotina↑ nefrotoxicidade
Opioides
Fentanil + atropinareverte bradicardia
       + grape fruit↑sedação, apneia
       + hipnótico  ↑sedação, depressão respiratória
       + clorpromazina(CPZ)→ risco de hipotensão severa
Meperidina, tramadol,  metadona + IMAO→   

síndrome serotoninérgica
Benzodiazepínico
Midazolam+ verapamil→ sedação, hipnose
+claritromicina↑ sedação
+ carbamazepina↑  potencia a sedação
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+  fentanil↑  adequada potencia a sedação (analge-
sia+hipnose)

Indutores Anestésicos
Tiopental + benzodiazepínico (midazolam, 

diazepam)   ↑  maiorsedação ( > 50%)
   + ketamina   ↑ sedação
Etomidato+ fentanil↑  sedação
Propofol+ alergia a ovo de galinha  →anafilaxia
  + fentanil ↑ sedação
Ketamina + Lítio   ↑ efeito sedativo
+ aminofilina  →disritmias, convulsão
Anestésicos Voláteis
Halogenados + SO4Mg   ↑hipotensão (< CAM)
+ nifedipine →hipotensão combinada a bloqueio de 

canal de Ca++ 
Bloqueador Neuromuscular (BNM) 
Succinilcolina +  SO4Mg  ↑miorelaxamento ( Ca++)
+ metoclopamida, prostigmine ↑ miorelaxamento (< 

ACHase)
+ antagonista de Ca++(nifedipine)  ↑miorelaxa-

mento
+ BNM→  antagonismo
Rocurônio+  antibiótico  aminoglicosídico (gen-

tamicina)  ↑ miorelaxamento
   + SO4Mg ↑   miorelaxamento  (<Ca++)
Alergia e Anafilaxia 
Alergia (grau 1) → prometazina + corticosteroide
Anafilaxia (Grau 4)→ adrenalina, O2, noradrenalina, 

dopamina, hidrocortisona, prometazina 
__________________________________________

ANESTESIA E HEMATOMA ESPINHAL
    Uma compreensão básica da hemostasia é neces-

sária para interpretar corretamente os dados laborato-
riais a fim de diagnosticar com precisão o transtorno 
e garantir tratamentos adequados, pois os distúrbios 
hemorrágicos podem ser herdados ou adquiridos. Diá-
tese hemorrágica por defeitos de hemostasia é causada 
por distúrbios plaquetários (defeito primário na hemos-
tasia), defeitos de coagulação (defeito secundário de 
hemostasia) ou, em alguns casos, uma combinação de 
ambos. Embora as características clínicas de distúrbios 
hereditários e adquiridos possam se sobrepor, o sangra-
mento mucocutâneo (por exemplo, epistaxe, petéquias, 
sangramento gastrointestinal) está mais associado a 
distúrbios plaquetários, enquanto o sangramento em 

espaços potenciais (por exemplo, hemartrose, sangra-
mento muscular, hematoma espinhal) é mais caracte-
rístico de defeitos de coagulação. 

Classificação dos agentes que Interferem na 
Cascata da Coagulação

Anticoagulantes→ Parenterais: Heparina 
não fracionada (HNF), Heparina de baixo psso mo-
lecular(HBPM), lepirudin, bivalirudin, , argatroban, 
drotrecogin alfa, antitrombina; Orais: varfarina, ace-
nocumarol, fenprocoumon; Novos Orais: dabigatran, 
rivaroxaban

Antiagregante plaquetar (TxA2): AAS, dipiri-
damol, ticlopidine, clopidrogel, plasugrel, abciximab, 
tirofiban, cangrelor, ticagrelor

Fibrinolíticos: Antiplasmina-α2, Estrpetoquinase, 
t-PA (ativador de plasminogênio)
Prevenção do tromboembolismo venoso (TEV) 

da grávida
Tratamento preventivo pré-operatório com anticoa-

gulantes/antitrombóticos e métodos mecânicos (meias 
elásticas) →Heparina não fraccionada  IV (HNF);  
Heparina de baixo peso molecular IV (enoxparina, 
deltaparina, nadroparina, parnaparina, tinzaparina; 
fondaparinux SC; antagonistas da vitamina k VO: 
varfarina e acenocumarol;novos anticoagulantes VO: 
apixabano, dabigatrano e rivaroxabano.

FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA 
DA ANTICOAGULAÇÃO

  O gatilho da coagulação começa com  uma lesão 
endotelial que  expõe o fator tecidual na parede do vaso 
(ex: instabilização de uma placa coronariana, trombo-
embolismo venoso).  (Vide figura) Este fator tecidual irá 
se juntar ao fator VII ativado (VIIa) e este complexo irá 
ativar o fator X. Um grande grupo de anticoagulantes 
atua inibindo a ação do fator X ativado (Xa): heparina 
de baixo peso molecular – HBPM –  (ex: enoxaparina); 
heparina não fracionada  – HNF – ( IV em bomba de 
infusão ou SC); fondaparinux; novos anticoagulantes 
orais (NOACs): rivaroxabana, endoxabana e apixabana)

      O fator X ativado Xa) promoverá a ativação da 
trombina (fator II) que por sua vez irá promover a gera-
ção de fibrina, etapa final da cascata de coagulação. Ou-
tro grupo de anticoagulantes atua  inibindo a atuação da 
trombina: mais uma vez as HBPM e a HNF; inibidores 
diretos da trombina parenterais (ex: bivalirudina) 
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hospitalar e necessidade de transfusão de sangue com 
prejuízo hospitalar e insatisfação do paciente. 95-99 (Vide 
quadro III)

Tabela III = Usuários de Anticoagulantes e 
Anestesia Regional

Anticoagulantes + Anestesia Regional →  Risco 
de Hematoma Espinhal

Anticoagulantes e Hematoma Espinhal
  Drogas   Recomendações 
AAS e AINEs       Não há indicação de suspensão. 
AAS + tienopiridínicos      stent metálico,aguardar 

6 semanas;stent  farmacológico,  6 meses. 
Ticlopidina Fazer bloqueio  10-14 dias após sus-

pensão.
 Clopidogrel    Fazer bloqueio  7 dias após suspen-

são(se alto risco, 5 dias). 
Prasugrel     Fazer bloqueio de neuroeixo 7-10 dias 

após suspensão
Abciximab    Fazer bloqueio de neuroeixo  48 horas 

após suspensão. 
Tirofiban/eptifibatideAguardar 8-10 h para blo-

queio de neuroeixo. 
Ticagrelor      Fazer bloqueio 5 dias após suspensão. 
CilostazolFazer bloqueio  5 dias após suspensão. 
Heparina não fracionada     Aguardar 4 h após a 

última dose de HNF para bloqueio
Heparina de baixo peso molecular Dose profiláti-

ca: aguardar 10-12 h;Dose terapêutica:24h.
CumarínicosFazer bloqueio 4-5 dias após suspen-

são. 
Fondaparinux Dose profilática (2,5 mg): Fazerblo-

queio;se terapêutica (5-10 mg): contraindicar
RivaroxabanFazer bloqueio de neuroeixo 24 h após 

suspensão. 
Apixaban    Fazer bloqueio de neuroeixo 20-30 h 

após suspensão. 
Desirudin    Fazer bloqueio 8-10h após a suspensão 
Inibidores da glicoproteína IIb/IIIa +outros 

anticoagulantes/AAS Contraindica bloqueios ______
_________________________________________

Adaptado da American Society of Anesthesiologists 
Task Force on infectious complications associated with 
neuraxial techniques. (Anesthesiology. 2010)

    O bom atendimento da parturiente para seu 
parto não se baseia apenas em um bom acolhimento 

e orais (ex: dabigatrana). No esquema simplificado da 
figura 1, podemos ter uma visão geral da cascata de 
coagulação e onde atuam os principais anticoagulantes 
utilizados no perioperatório com implicações à aneste-
sia regional, sobretudo no uso do cateter peridural. 93-95   
(Vide figura)

Este esquema  revisa o aprendizado do mecanismo de 
ação dos anticoagulantes,  focando basicamente as etapas  
em que os  fármacos atuam  inibindo a cascata de coagulação

     No manuseio de uma anestesia do neuroeixo, 
é infrequente o risco de desenvolvimento de uma 
interação_medicamentosa grave, como o hematoma  
espinhal, a não ser nos usuários de fámacos que inter-
firam na cascata da coagulação. Incidência: 1:220.000 
pós-raquianestsia e 1:150.000 após  anestesia peridural. 
Embora a paralisia motora  dos membros inferiores 
consequente ao hematoma seja uma patologia rara, re-
comenda-se o monitoramento clínico e laboratorial nas 
pacientes com uso de anticoagulantes, antiagregantes e 
fibrinolíticos para uma possível suspensão do bloqueio 
espinhal diante dos achados laboratoriais. Embora este 
hematoma espinhal seja a maior complicação hemorrá-
gica no uso das agulhas para anestesia regional, o risco 
associado ao pós-bloqueio espinhal permanece indefini-
do por causa da natureza catastrófica deste sangramen-
to em espaço restrito e não compressível como aquele 
da medula  espinhal. A intervenção neurocirúrgica deve 
ser feita nas primeiras duas horas pós-diagnóstico sob 
pena de lesão definitiva (déficits motores e sensitivos), 
aumentando a taxa de morbimortalidade.  Embora a 
maioria dos casos tenha evoluído sem dano neurológi-
co, há ainda o transtorno de prolongamento da estada 
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na Maternidade, um diagnóstico correto, mas também 
em uma terapêutica adequada, ao lado de uma boa es-
colha da técnica anestésica, preferencialmente, espinhal 
(raquianestesia hiperbárica na cesárea e peridural 
contínua ou combinada no parto vaginal). O reconhe-
cimento farmacológico de interações medicamentosas 
possibilita evitar situações de insucesso terapêutico, 
minimiza o aparecimento de toxicidade medicamentosa 
pelo ajuste do esquema posológico ou escolha da con-
dução adequada para técnica anestésica adotada. Enfim, 
os adjuvantes possibilitam uma melhor qualidade ao 
bloqueio espinhal sob monitorização mínima adequada 
da parturiente, a opção técnica da raquianestesia hiper-
bárica com bupivacaína + morfina. Nada mais lógico a 
indicação da técnica raquidiana intratecal com agulha 
fina descartável para a futura mãe que está alicerçada 
na certeza que dará uma boa acolhida a seu bebê na sua 
entrada neste novo mundo, um regalo de toda a equipe 
obstétrica.  
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RESUMO
O anestesiologista deve manter um relacionamento 

médico-paciente baseado na empatia e compaixão. Além 
disso, o anestesiologista precisa, junto com o cirurgião, 
formar uma equipe que tem como maior objetivo a 
recuperação e o bem-estar do paciente. Anestesista, 
cirurgião e equipes de enfermagem devem transforma 
a sala operatória em um local acolhedor,  gerando um 
ambiente harmônico e terapêutico.

SUMMARY
The anesthesiologist must maintain a doctor-pa-

tient relationship based on empathy and compassion. 
In addition, the anesthesiologist needs, along with the 
surgeon, to form a team whose main goal is recovery 
and well-being of the patient. Anesthesiologist, surge-
on and nursing teams should transform the operating 
room into a welcoming place, generating a harmonic 
and therapeutic environment.

QUEM SÃO OS ANESTESIOLOGISTAS ?
Os anestesiologistas são médicos especialistas 

responsáveis por administrar anestesia aos pacientes 
que se submetem a operações e a outros procedimentos 
invasivos. Além da cirurgia,  os anestesiologistas têm   
prática no tratamento da dor aguda e crônica e em 
cuidados intensivos. Os anestesiologistas  são médicos 
qualificados por uma residência de especialização a nível 
de pós-graduação “senso latu” em centro de treinamento 
anestésico supervisionado pela SBA de pelo menos 

três anos, abrangendo anestesia, medicina intensiva 
e controle da dor. A maioria dos anestesiologistas  de-
senvolveu interesses subespecialistas com treinamento 
em uma área particular da prática anestesico-cirúrgica, 
no manejo da dor ou nos cuidados críticos. A atividade 
anestésica hospitalar envolve o encontro do profissional 
com o paciente e a equipe cirúrgica para planejar o tipo 
de anestesia mais apropriado. A visita pré-anestésica 
pode acontecer no dia da cirurgia para operações sim-
ples ou em uma clínica de pré-avaliação anestésica para 
uma cirurgia mais complexa (consulta pré-anestésica). 
Verificações e preparações de rotina são feitas previa-
mente  para pacientes específicos na lista operacional  
programada diariamente.  Na sala  operatória (SO), o 
anestesista administra o anestésico sob medida para 
o paciente individualizado e permanece presente  na 
SO durante toda a operação, monitorando e tratando, 
conforme houver necessidade de modificar os efeitos 
do anestésico e adjuvantes no decorrer da cirurgia. Isso 
pode envolver monitoramento simples dos parâmetros 
carediovasculares e respiratórios e, até mesmo, o forne-
cimento de suporte avançado a órgãos em casos mais 
complexos. Também  é planejada e implementada uma 
estratégia de alívio da dor para garantir que os pacientes 
estejam confortáveis   imediatamente após a operação na 
sala de recuperação pós-nestésica (SRPA). Na SRPA, o 
anestesiologista e a enfermagem permanecem respon-
sáveis pelo paciente até que os efeitos do anestésico 
tenham cessado o suficiente para que o paciente retorne 
consciente à enfermaria ou ao apartamento, segundo a 
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escala Kroulik-Aldrete  para alta  ( pontos > 7).  Quando 
forem utilizados tipos complexos de tratamento de 
alívio da dor no apartamento ou na enfermaria, os 
anestesiologistas podem continuar a revisar e cuidar 
de tais pacientes até que a necessidade de alívio da dor 
seja encerrada, para permitir a alta hospitalar.  Como 
parte de sua especialização, todos os anestesiologistas 
também passam por treinamento em medicina inten-
siva, podendo fazer parte das  equipes de reanimação e 
de treinamento de estagiários em UTI. Alguns aneste-
siologistas podem escolher especializar-se em cuidados 
em tipos específicos de dor, como  dor no parto  nas 
maternidades e problemas de dor crônica nas clínicas 
multiprofissionais  de dor. É provável que se encontre 
anestesiologista também atuando em procedimento em 
outras áreas, como tratamento odontológico, medicina  
de imagem, escaneamento, endoscopia e outros  trata-
mentos antiálgicos. 1

QUEM SOMOS NÓS ?
A prática da Anestesiologia vem mudando ao longo 

do tempo, acompanhando as transformações provoca-
das pelo avanço tecnológico. 

Se antes o anestesista era aquela pessoa que só apa-
recia na frente do paciente quando este estava entrando 
na sala de cirurgia, o que tornava este tempo de contato  
do profissional com o paciente muito pequeno e ainda 
sem um conhecimento recíproco. Era uma relação

 fria, sem envolvimento emocional nenhum. Muitos 
pacientes ainda hoje pensam que os anestesiologistas 
não são médicos... isso não é culpa deles, afinal na maio-
ria das vezes o anestesista sequer se apresentava na 
pré-anestesia, apenas fazia algumas perguntas básicas e 

realizava o procedimento. O contato maior do pa-
ciente sempre foi com o “doutor” cirurgião. Até hoje, em 
serviço de urgência, os pacientes se referem sempre aos 
cirurgiões e clínicos que os atendem como dr. Fulano ou 
dr. Sicrano, mas com os anestesiologistas ainda aconte-
cem de serem chamados de “moço”, “seu zé”, “senhor”. 
Ou pior, quando o paciente se vira para você e pergunta: 
“O senhor é o médico ou o anestesista?”, desvinculando to-
talmente a nossa prática da medicina. Isso muitas vezes 
nos incomoda bastante e tenho que fazer um esforço 
para não dar uma resposta mais 

dura ou mal-educada. Porém, sabemos que não 
é culpa do paciente. Ele não tem a obrigação de saber 

dessas nuances profissionais sobre as especialidades 
médicas. Mesmo, sendo hoje um grupo de pessoas com 
um nível de conhecimento muito maior e de fácil acesso 
através da rede  Internet, muitos ainda não conseguem 
entender que o anestesiologista é também médico e 
faz parte da equipe que está tratando dele. Olhando 
essa situação pelo outro lado, ou seja o nosso, nós 
percebemos que temos uma parcela importante de res-
ponsabildade nessa questão. O perfil de quem escolhe  a  
especialidade é  caracterizado,   ainda hoje, por pessoas 
que não querem ou não gostam de contato duradouro 
com pacientes; portanto, pessoas  não almejam atender 
em consultório, acompanhar pacientes internados, 
ambulatório etc. Os que escolhem anestesia, assim o 
fazem justamente porque não precisam ficar sentados 
por longos períodos em pequenas salas atendendo aos 
pacientes: realizando exame físico, solicitando exames 
laboratoriais, cumprindo uma burocracia necessária 
à prática clínica de qualquer médico. Nosso contato 
se moldura, quando muito, em uma rápida visita pré 
anestésica no apartamento ou enfermaria, ou mesmo 
na pré-sala antes de entrar no centro cirúrgico (CC). 
Às vezes, somente na sala de cirurgia com o paciente 
posicionado para iniciar a indução da anestesia geral 
ou a punção lombar para anestesia do neuro eixo. Esse 
tipo de prática não funciona mais hoje em dia. Ela esta, 
inclusive relacionada como uma avalia   ção negativa do 
paciente em relação ao serviço prestado pelo anestesis-
ta. Hoje em dia, a informação é muito importante e os 
paciente querem e precisam ser informados sobre o que 
vai acontecer com eles.

Não é apenas um direito que eles têm, é uma necessi-
dade para que se sintam mais confortáveis em relação ao 
estresse cirúrgico e  com menos medo no momento do 
início da cirurgia.Esse é um ponto crucial. Para nós que 
somos profissionais de saúde e estamos acostumados a 
conviver com pessoas que apresentam os mais variados 
problemas de saúde, é muito fácil chegar no CC e querer 
que o paciente já esteja pronto, com acesso venoso ade-
quado, com roupa  de centro cirúrgico, monitorizado e 
já pronto pra ser anestesiado. 

Afinal não podemos perder tempo, temos que agili-
zar e otimizar o nosso tempo para podermos produzir 
mais e deixar nosso cirurgião e o paciente satisfeitos. 
Hoje em dia é comum até termos um auxiliar técnico de 
anestesia que vai fazer com que não percamos tempo! 
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Ele chega mais cedo, prepara o paciente, fala com ele, 
pega a veia, tranquiliza, dá um sorriso, brinca com ele e 
o leva para a sala de cirurgia, o menos ansioso possível. 
Então, chega o anestesista e cumprimenta o paciente 
que já está bem mais calmo devido ao excelente trabalho 
feito pelo auxiliar; coloca aquele paciente para dormir e   
realiza uma excelente anestesia. O paciente acorda bem, 
sem dor, na sala de recuperação ou na UTI, dependendo 
do caso, e vê quem? Muitas vezes, outros técnicos de 
enfermagem, enfermeiros ou o médico de plantão na 
Sala de Recuperação (SRPA), quando existe; o contato 
com quem fez anestesia continua sendo pequeno e sem 
significado para o paciente. 

Pergunto sempre aos pacientes que nos procuram 
e que já passaram pela experiência de ser anestesiado, 
quem foi o seu anestesista. A resposta é quase sempre 
a mesma: “Sabe que não lembro, doutor? Era um senhor 
alto, de cabelos grisalhos, ou era uma moça bonita de sorriso 
largo, mas não lembro o nome dela”. 

Sabe o que achamos dessa situação? Muitos podem 
dizer que isso não é relevante, que o que importa é ser-
viço prestado com qualidade ao paciente e que ele esteja 
bem no pós-operatório. Mas, penso eu, que passamos 
seis anos na graduação, depois  mais três de residência 
médica (CET); temos que nos atualizar sempre, não 
podemos pensar em deixar de estudar, fazemos cursos 
e mais cursos para aperfeiçoar a nossa técnica, tudo 
isso em prol do nosso paciente humanizado. Tudo isso 
para proporcionar uma experiência melhor ao doente e 
ajuda-lo na sua busca pela cura de uma doença que o 
está lhe atormentando a vida, que está deixando esse(a) 
paciente ansioso(a), sem fome, sem sono, com medo, 
estressado e precisando muito, muito msmo de um 
olhar de compreensão, de um sorriso, de conforto, de 
um toque de mão acolhedor, de um estímulo positivo, 
de uma palavra de esperança, antes de qualquer exce-
lência técnica anestésica que nós possamos ter. Claro 
que também o paciente hoje quer saber se somos bem 
preparados, bastando consultar-se com tio Google na 
nuvem... Se temos o conhecimento teórico adequado 
para realizar nele, esse ou aquele procedimento anesté-
sico, porém para saber disso ele precisa que nós tenha-
mos um tempo para sentarmos junto dele, conhece-lo 
melhor, examiná-lo de fato e dizer a ele tudo o que ele 
quer saber. A informação é um elemento fundamental 
para a qualidade de recuperação do paciente. Trabalhos 

já mostram que pacientes submetidos à anestesia por 
profissionais que mantiveram um comportamento 
amigável, empático, que conversaram e explicaram 
o que iriam fazer e, principalmente, responderam às 
perguntas que lhe foram feitas com calma, serenidade 
e simpatia, todos esses pacientes se sentiram melhor 
no pós-operatório. Portanto, o anestesiologista de hoje, 
com todo seu arsenal tecnológico, com as drogas moder-
nas e seguras, aparatos que deixam o paciente comple-
tamente em suas mãos, tornando o ato anestésico mais 
seguro e confiável, não pode esquecer de uma habilidade 
que deve ser intrínseca ao fato de ser médico: a empatia. 

  Uma notícia talvez não muito boa para os que ainda 
pensam que anestesia é uma especialidade que pres-
cinde do contato e relacionamento com os pacientes: é 
preciso ter empatia e até simpatia. Aliás, o CFM voltou 
atrás de sua deliberação anterior de liberar à vontade a 
teleconsulta! O que é a empatia? É a capacidade de se 
colocar no lugar do outro. De saber e sentir aquilo que 
o outro sente para que ele seja compreendido nos seus 
medos e anseios antes de se submeter a um procedimen-
to anestésico-cirúrgico. Ter empatia é ter compaixão. 
Como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella ter “compaixão 
é capacidade de sofrer com a outra pessoa, não é sofrer pela 
outra pessoa. Isso é interessante porque muitos pensam 
que ser médico é se colocar em um patamar de superio-
ridade que não permite o envolvimento emocional com 
o seu paciente, não pode sofrer com ele, pois acham que 
isso é contraproducente, uma atitude pouco científica e 
destituída de lógica. Eu penso o contrário e concordo 
com o escritor Cortella quando afirma que compaixão 
não é apenas sofrer pelo outro. Jamais eu poderei assu-
mir a dor do outro, o seu medo ou pavor diante de uma 
doença grave e tirar dele esse sentimento transferindo 
esse medo para mim, claro que não! Mas eu posso atuar 
junto a esse mesmo paciente e compreender porque 
ele esta sentindo tanto medo mesmo diante de um 
procedimento simples como uma herniorrafia inguinal 
e que vai ser realizada uma raquianestesia, procedi-
mento que controlamos muito bem, de fácil execução 
e que se, bem monitorado, o paciente dificilmente terá 
algum problema. Mas para o paciente é uma coisa nova, 
dentro de uma sala fria cheia de coisas estranhas com 
luzes piscando, alarmes tocando, seminu, na frente de 
pessoas que lhe são muito estranhas, exceto o cirurgião 
com quem teve contato na consulta prévia... vem um 
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sujeito que vai espetar uma agulha bem comprida nas 
suas costas e ainda lhe pede pra ficar bem quieto e 
calmo para não ter complicações. Quando ele pensa nas 
complicações, lembra das histórias de seus vizinhos e 
amigos que disseram que houve alguém que ficou para-
plégico depois da raquianestesia, outro que sentiu uma 
dor insuportável com a agulha da raqui e tantas outras 
que sempre acabavam em tragédia. Esse medo terrível 
ainda não foi controlado por uma conversa esclarecedo-
ra. Pela compreensão do anestesista que explicou tudo e 
lhe disse os prós e os contra do procedimento e explicou 
até porque ele teve que assinar um documento chamado 
de consentimento informado onde havia coisas ali que o 
deixaram bem nervoso, mas que foram explicados pelo 
doutor com quem ele se consultou. Ele ficou bem mais 
calmo quando percebeu que o doutor entende seu ponto 
de vista e não o chamou de frouxo ou covarde porque 
tinha medo de uma agulhinha de nada, que se sentou 
com ele e respondeu a suas dúvidas, sorriu com ele e 
disse que entendia a sua angustia, mas ele podia estar 
certo de que ele estaria ali ao seu lado, dando apoio 
e cuidando dele. Que ele não tivesse medo daquele 
ambiente cirúrgico, dos monitores, soros pendurados, 
focos com luzes fortes, que eram necessários para o ci-
rurgião operar bem. Todos ali estavam envolvidos em lhe 
proporcionar segurança e bem-estar.  todos ali querem 
sua rápida recuperação e estão fazendo de tudo por ele, 
para sua convalescença. Esse é um cenário ideal, onde 
o paciente se sente completamente envolvido em uma 
atmosfera de cuidado, onde os profissionais que estão 
cuidando dele têm entre si uma relação harmoniosa de 
respeito mútuo. Um ambiente que é, por si só, terapêu-
tico. Neste ambiente o paciente se sente seguro e não 
vai esconder nada do seu médico, vai seguir “direitinho” 
as orientações e terá, com certeza uma recuperação de 
qualidade. Para que isso possa acontecer, o anestesio-
logista precisa entender que ele, mais do que nunca, 
precisa ser um médico no perioperatório que estará com 
esse paciente em todas as fases da cirurgia e no perí-
odo pós-operatório, dando segurança e mantendo um 
relacionamento médico-paciente baseado na empatia 
e compaixão. Além disso, o anestesiologista precisa, 
junto com o cirurgião, formar essa equipe que tem como 
maior objetivo a recuperação e o bem-estar do paciente 
e precisa estar mergulhados no momento presente para 
que este paciente se sinta acolhido verdadeiramente por 

toda a equipe. Esta envolve também enfermeiros e téc-
nicos de enfermagem, gerando um ambiente harmônico 
e terapêutico. 1-3 

     Foi-se o tempo em que o anestesista era um ser 
solitário em meio a tantas pessoas em uma sala de cirur-
gia. O contato com o cirurgião deve ser constante, infor-
mando as alterações que possam estar acontecendo no 
paciente sob anestesia. Por sua vez o cirurgião também 
precisa assegurar ao anestesista que será parceiro em 
qualquer coisa que saia do normal no campo cirúrgico. 
Ser anestesista hoje é ser um profissional médico com-
pleto com habilidades em várias áreas, inclusive na área 
de relações humanas. Acompanhar a evolução da área da 
tecnologia é importante, porém perder a humanidade  é 
inaceitável. 2-4

NOVOS DESAFIOS
No mundo cibernético em que vivemos, Google, 

Facebook, Crochane e corporações similares poderiam 
unificar e popularizar as teses científicas na área mé-
dica e das ciências  entre todas as nações. Os autores 
dos artigos veiculados por todas as revistas científicas 
passam a depender do fator de impacto junto  ao Portal 
Capes, por exemplo: o portal usa a base de dados Jour-
nal Citation Reports (JCR) pertencente à plataforma 
ISI Web of Knowledge da Editora Thompson Reuters.   
No entanto, a história mostra que as corporações não 
foram o veículo ideal  para modificar padrões sociais 
ou revolucionar linhas científicas e profissionais. Os 
biólogos supõem que o cérebro produz a mente como 
mentora da consciência e que reações bioquímicas em 
l00 bilhões de neurônios interconectados produzem, 
de algum modo, experiências humanas decisórias como  
dor,  prazer, raiva,  ódio e o amor. Dizem as três maiores 
religiões que o orgulho e a vaidade podem destruir o cor-
po, a alma e o espírito. Seria pois melhor compreender 
a força de uma simples meditação e do raciocínio lógico 
adquirido na nossa existência, antes que  algoritmos 
dos computadores e da Internet assumam a tarefa pro-
fissional que compete a cada um  de nós, como a única 
verdade a ser seguida neste século.  Nossa experiência 
pessoal demonstra, por exemplo, que a indução inala-
tória de uma criança será mais tranquila, quando feita 
a 4 mãos: um anestesiologista administra o sevoflurano 
sob máscara, enquanto o outro acessa uma veia para 
controlar “venosamente” a indução e a manutenção 
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anestésica ( e ainda com a cooperação da enfermagem 
e um bom monitor para oxigenação e ritmo cadíaco). 
Sem dúvida, muito mais seguro do que a solução final 
defendida por um estudo pragmático, multicêntrico e 
pleno de metanálise que foi executado em vários países 
e publicado pela “ bem intencionada” Cochrane Colla-
boration inglêsa desde a sua fundação (1993).  Mesmo 
que seja apoiada pela enciclopédia Wikipidia (Internet) 
e pela OMS (Organização Mundial da Saúde), entida-
des com sede na Europa que usam revistas de ponta 
(Anesthesiology, Anesthesia and Analgesia, Pain, etc) 
para publicar artigos cuja leitura “full text” deverá  ser 
“paga $ pelo leitor” para atualizar-se num tópico de sua 
preferência  nesta  revista de anestesia, não podendo 
excluir a sua experiência anestesiológica “tupiniquim” 
de anos de labuta nas condições hospitalares locais 
para suspender um ato anestésico para uma cirurgia 
de urgência porque o oxímetro de pulso disponível no 
centro cirúrgico está com defeito... Reflexão e algoritmo 
não são imcompatíveis, desde que  se crie uma interface 
adequada. Na minha residência (década de 70) no Pe-
dro Ernesto (UERJ), o único vaporizador calibrado de 
halotano  era disputado “a pau” pelos residentes para a 
anestesia pediátrica balanceada  na amigdalectomia ?! 
Asseguram os estatísticos que  1% e até 5% de falha no 
resultado final de um trabalho científico não significa 
necessariamente a sua exclusão do público leitor-alvo, 
pois pode ser clinicamente significativo. Como diz o 
professor Cortela: “É tempo de refletir ! ” 3-5

Todos reconhecem que trabalho em equipe é agora 
reconhecido como importante para um cuidado perio-
peratório seguro e de alta qualidade. O bom  relaciona-
mento em cada dupla de cirurgiões-anestesiologistas é 
talvez o elemento mais crítico do desempenho geral da 
equipe. Uma relação que funcione bem é propícia a cui-
dados seguros e eficazes, devendo-se buscar no que pode 
ser feito para otimizá-la. O relacionamento disfuncional 
pode promover condições inseguras e contribuir para 
um resultado adverso. O objetivo maior a ser alcançado 
é o cuidado mais seguro e de boa qualidade  para os 
pacientes, ou seja, mais alegria e significado no trabalho 
para cirurgiões e anestesiologistas ao lado da boa con-
valescecnça de seu paciente. Enfim, a relação anestesio-
logista-paciente é estabelecida no pré-intra e pós-ope-
ratório através de oportunidades que proporcionam 
informações corretas sobre anestesia/anestesiologista, 

melhorando seus resultados. O atendimento anestésico 
é importante para a informação, confiança e segurança 
do paciente sobre esta percepção e apreciação prévias 
e o anestesiologista não deve perder oportunidades de 
exercer excelentes cuidados profissionais, melhorando 
os resultados de sua anestesia e sua imagem junto aos 
pacientes cirúrgicos.

PS.  A Cochrane recebeu esse nome em homenagem 
a Archie Cochrane, um brilhante pesquisador médico 
britânico que contribuiu enormemente para o desenvol-
vimento da   epidemiologia como ciência. A organização 
“Cochrane Collaboration” foi criada (1993) para respon-
der à necessidade de organizar de forma sistemática os 
resultados  de investigação na área médica, de modo a 
“facilitar” a tomada de decisões médicas e    “ajudar” a 
compreender em que campo é necessária mais investi-
gação. 
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