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RESUMO

INTRODUGAo
A anestesia regional em ortopedia apresenta vantagens claras
na estabilidade hemodinamica, perfusao do territorio cirurgico
e analgesia de qualidade superior.
o objectivo deste estudo foi avaliar 0 tipo e frequencia de
tecnicas realizadas no ano de 2012 em anestesia para cirurgia
ortopedica pedicitrica.
Urn total de 662 crianyas agendadas para cirurgia electiva
foram retrospectivamente estudadas no que diz respeito as
tecnicas regionais utilizadas.
Foram realizadas 248 tecnicas regionais em 2012.

RESULTADOS
Houve urn predominio de bloqueios do neuro-eixo (63%) em
rela<;:aoaos bloqueios dos nervos perifericos (BNP) (37%). A
ultrassonografia foi essencial nos BNP realizados, correspon-
dendo a 75% dos casos. Na anestesia do membro superior os
bloqueios mais frequentes foram 0 bloqueio do plexo braquial

via supra-clavicular (61%) e os BNP na fossa antecubital (23%).
No membro inferior os bloqueios mais comuns foram 0 blo-
queio do nervo ciciticopopliteo (41%) e 0 bloqueio de nervo
femoral (35%). Colocaram-se cateteres continuos de bloqueio
de nervo periferico em 5 bloqueios do nervo ciatico popliteo.

DISCussAo E CONCLUsAo
o uso de ecografo tornou-se preponderante para a realiza<;:ao
de bloqueios dos nervos perifericos dos membros com as van-
tagens ja amplamente descritas na literatura. Parece haver mar-
gem para diminuir 0 numero de tecnicas do neuro-eixo em
rela<;:aoa realiza<;:aode BNP com uma maior taxa de coloca<;:ao
de cateteres continuos de bloqueio de nervo periferico, diminu-
indo deste modo a invasibilidade do neuro-eixo. 0 numero
total de BNP realizados parece claramente satisfatorio embora
care<;:ade estudos comparativos com outras institui<;:6esque 0
comprove.



INTRODU<;AO
A anestesia regional e 0 pilar da moderna anestesia pedhitrica, com
urn grande numero de anestesistas pediMricos a combinar a aneste-
sia geral e regional (1).
A anestesia regional pediMrica alcan<;:ou amplo uso internacional
devido a sua eficacia e seguran<;:a, apoiada pela existencia de exten-
sos dados da literatura internacional que sublinham a seguran<;:a
e eficacia desta tecnica. Farmacos mais seguros e equipamento
pediMrico apropriado siio as chaves para este sucesso (2). Alguns
beneficios comprovados da anestesia regional incluem a diminui<;:iio
de anestesicos gerais durante 0 intra-operatorio, menor necessidade
de opioides no intra e pos-operatorio, limita<;:iio da resposta hor-
monal ao stress, analgesia pos-operatoria eficaz e uma recupera<;:iio
anestesica mais ceIere (3).
Apesar das suas conhecidas vantagens, falhas clinicas podem ocor-
rer durante a aplica<;:iio de tecnicas anestesicas regionais. A anato-
mia neurovascular e altamente variavel, e as tecnicas de localiza<;:iio
de estruturas nervosas disponiveis anteriormente proporcionavam
pouca ou nenhuma informa<;:iio sobre a dispersiio do anestesico lo-
cal. AIem disso, a neuroestimula<;:iio para localiza<;:iio de estruturas
nervosas baseia-se em pressupostos anatomicos que podem estar
incorretos (4). Particularmente, em crian<;:aspequenas os bloqueios
de nervos perifericos (BNP) podem ser urn desafio por causa das
referencias anatomicas mal definidas, da profundidade variavel e do
proprio crescimento da crian<;:a (1).
Com a extensao da ultrassonografia a anestesia regional, houve
uma melhoria significativa da qualidade dos bloqueios, permitindo
a visualiza<;:iio directa do alvo assim como a dispersiio do anestesico
local, redu<;:iiodo volume de farmaco a administrar, menor tempo
no procedimento com taxas de sucesso mais elevadas, menor tempo
de latencia, maior dura<;:iiodo bloqueio e melhor visibilidade das es-
truturas neuroaxiais. Embora a maioria dos artigos desta area realce
as vantagens e 0 alto perfil de seguran<;:a dos bloqueios ecoguiados,
ainda niio ha evidencia quanta a sua superioridade em pediatria,
dada a limita<;:iio de estudos controlados comparativos na utiliza<;:iio
das diversas tecnicas disponiveis (2).
Os BNP, amplamente utilizados em doentes ortopedicos adultos,
siio hoje em dia cad a vez mais utilizados em crian<;:as. Giaufre et
al. demonstraram a seguran<;:a e eficiencia das tecnicas de anestesia
regional em pediatria num estudo prospectivo durante urn periodo
de 1 ana (4). A principal preocupa<;:iio em rela<;:iioaos BNP em sin-
gle-shot e a dura<;:iio limitada de analgesia. Consequentemente, os
BNP em single-shot niio tern sido amplamente utilizados em ciru-
rgia ortopedica pediMrica. Num numero limitado de doentes, 0 blo-
queio continuo tern sido descrito como eficaz em permitir urn aHvio
completo e prolongado de dor pos-operatoria, estando associ ados
menos efeitos secundarios apos cirurgia dos membros inferiores em
crian<;:asem compara<;:iio com bloqueios epidurais continuos (4). No
entanto, a decisiio de single-shot vs bloqueio continuo prende-se ig-
ualmente com 0 tipo de cirurgia e a experiencia do anestesista.
As tecnicas regionais associadas a anestesia geral em crian<;:as con-
tinuam a ser urn indicador valioso da qualidade de urn servi<;:ode
Anestesiologia. 0 objectivo deste estudo foi avaliar 0 tipo e frequen-
cia de tecnicas regionais realizadas no ana de 2012 em anestesia
para cirurgia ortopedica pediatrica.
Na popula<;:iio pediMrica os bloqueios do plexo braquial via su-
praclavicular, infraclavicular e axilar siio usados preferencialmente
para cirurgia dos membros superiores (1). Em rela<;:iioa cirurgia de
membro inferior, devido ao amplo uso de bloqueios epidurais cau-
dais e lombares, os BNP siio menos utilizados, apesar de apresenta-
rem menores taxas de complica<;:ao e maior eficacia na promo<;:iio
analgesica, como verificado para os bloqueios do nervo femoral e
ciMico (1).

METOD OS
De Janeiro a Dez de 2012 foram consideradas todas as crian<;:asdos
o aos 18 anos submetidas a cirurgia ortopedica no Hospital de Dona
Estefania e excluidos todos os casos referentes a cirurgia de urgencia.
Foram avaliados os dados referentes a faixa etaria, estado fisico grau
ASA, tecnica de anestesia regional aplicada, utiliza<;:iiode ecografo vs
neuroestimulador e coloca<;:iio de cateter perineural para analgesia
do pos-operatorio.

Segundo as normas de actua<;:iio da Institui<;:iio, todos os procedi-
mentos foram realizados em condi<;:6es de assepsia por urn especial-
ista ou interno sob supervisiio apos a realiza<;:iio de uma anestesia
geral ou seda<;:iio. A utiliza<;:iio da neuroestimula<;:iio ou ultraso-
nografia, as doses, os farmacos e as concentra<;:6es foram variaveis
dependentes do utilizador (anestesista).

RESULTADOS
Urn total de 662 crian<;:as agendadas para cirurgia electiva foram
retrospectivamente estudadas no que diz respeito as tecnicas re-
gionais utilizadas.

Tabela 1:
Percentagens de bloqueios do neuro-eixo (BNE) realizados

Bloqueio Total %do Neuro-Eixo

Bloqueio 2 1%subaracnoideu

Epidural 4 3%caudal single-shot

Epidural 14 10%lombar single-shot

Epidural 118 83%lombar com cateter

Sequencial 4 3%

Tabela2:
Percentagens de Bloqueios dos nervos perifericos (BNP) no mem-
bro superior

Membro superior Sem Com Total %Ec6grafo Ec6grafo

Plexo Braquial via 0 1 1 2%interescalenico

Plexo Braquial via 0 32 32 61%supraclavicular

Plexo Braquial via 2 0 2 4%infra-clavicular

Plexo Braquial via 3 1 4 8%axilar

BNP na fossa 3 9 12 23%ante-cubital'

BNP no punho' 0 1 1 2%
'Blo ueio do nervo mediano, radial e/ou cubital

Tabela 3:
Percentagens de Bloqueios dos nervos perifericos (BNP) no
membro inferior

Membra inferior Sem Com Total %Ec6grafo Ec6grafo

Nervo Femoral 1 18 19 35%

Nervo 4 18 22 41%Ciatico Distal'

Bloqueio 13 0 13 24%do tornozelo
'roram colocados 5 cateteres ara blo uelO contmuo do nervo.p q

DISCUssAo E CONCLUsAo
A percentagem de anestesia regional no total de cirurgias re-
alizadas foi de 37%. Este valor, aparentemente baixo, deve-se a
elevada percentagem de cirurgias minimamente invasivas dos
membros inferiores que incluem extrac<;:iio de material de os-
teossintese e artrografias com contraste e coloca<;:iio de gesso cuja
dor expectavel niio justifica a aplica<;:iio de uma tecnica de aneste-
sia regional.

o equilibrio entre os bloqueios do neuro-eixo (57%) e os blo-
queios dos nervos perifericos (43%) demonstra por urn lado a



experiencia e tradi<;:aona realiza<;:aode bloqueios do neuro-eixo
e por outro a necessidade de uma boa analgesia do pos- oper-
atorio em cirurgia agressiva. Parece haver margem para diminuir
o numero de tecnicas do neuro-eixo em rela<;:aoIi realiza<;:aode
BNP (5) com uma maior taxa de coloca<;:aode cateteres continu-
os de bloqueio de nervo periferico, promovendo uma boa anal-
gesia e diminuindo deste modo a invasibilidade do neuro-eixo e
a morbilidade associada a esta tecnica (1).

A utiliza<;:aodo ecografo em 75% dos casos de BNP revela urn
crescimento exponencial na nossa institui<;:ao.
o numero reduzido de cateteres continuos de nervos periferi-
cos colocados pode dever-se Ii pouca experiencia, e muitas vezes
Ii elevada agressividade cirurgica ou bilateralidade que favore-
cern a coloca<;:aode cateter do neuro-eixo. A ultrassonografia nos
BNP esta associada a urn bloqueio sensorial prolongado quan-
do comparado com tecnicas de neuroestimula<;:ao, alem de que
menores volumes podem ser utilizados com a mesma efidcia (1.
Nos bloqueios do neuro-eixo a epidural lombar com cateter
correspondeu a 83% dos bloqueios, seguido pela epidural lornbar
em single shot (10%)
o bloqueio do plexo braquial via supra-clavicular foi 0 mais
realizado (61%) sendo que este bloqueio se popularizou desde 0
aparecimento do ecografo no bloco operatorio.
No membro inferior houve urn equilibrio entre os bloqueios do

nervo ciatico (41%) e nervo femoral (35%), 0 que podera reflectir
a variabilidade do local cirurgico.
A utiliza<;:aodiaria do ecografo para a realiza<;:aode tecnicas re-
gionais tern permitido uma maior experiencia dos utilizadores e
o consequente ganho de efidcia e motiva<;:aode todos os inter-
venientes. Urn estudo prospectivo e multicentrico com avalia<;:ao
sistematica da efidcia analgesic a e complica<;:6es seria segura-
mente urn importante contributo para 0 continuado desenvolvi-
mento da area na nossa institui<;:ao.
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