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RESUMO
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o bloqueio continuo de nervos perifericos (BCNP), descrito
inicialmente em 1946 (1), consiste na colocat;:aoe utilizat;:aode
urn cateter percutaneo adjacente a urn ou varios nervos per-
ifericos para administrat;:ao de anestesico local. A utilizat;:ao
de cateteres perineurais permite prologar a analgesia associa-
da a tecnica single shot, que dura, habitualmente, 24 horas.
Apesar de bem estudado para analgesia no pos-operatorio, 0
BCNP tern actualmente varias indicat;:6esdescritas como trat-
amento de solut;:os(2), de vasospasmo associado a Doent;:ade
Raynaud (3), simpaticectomia e vasodilatat;:ao apos cirurgia
vascular (4), reimplantat;:ao de membros amputados(5), anal-
gesia em trauma(6) e tratamento de dor cronica (7). Apesar
de estar provado que no tratamento da dor pos-operatoria 0

uso de cateteres perineurais permite uma analgesia mais efi-
caz comparativamente a analgesia com opioides sistemicos
(reduzindo assim a incidencia de complicat;:6es associadas ao
uso destes) (8) e que melhora, a curto prazo, outcomes fun-
cionais apos cirurgia da extremidade, nao esta evidenciado 0
beneficio desta tecnica regional a longo prazo (9,10,11).
Considerando a eficacia da tecnica loco-regional para 0 trat-
amento da dor neurop<itica associada a doent;:a arterial per-
iferica (12,13) e a segurant;:a associada ao bloqueio de nervo
periferico (8,9,10,11), relata-se urn caso de utilizat;:ao desta
tecnica num doente para tratamento da agudizat;:ao de dor
cronica secunda ria a urn agravamento da isquemia do mem-
bro inferior.



CASO CLINICO
Trata-se de urn doente do sexo masculino, 80 anos de idade, 83
kg, internado por isquemia arterial critica da extremidade dis-
tal do membro inferior direito, com necrose dos dedos do pe e
calcaneo associada a dor de tipo neuropatica de dificil controlo.
Tinha como patologia associada insuficiencia renal cronica em he-
modialise, com cerca de 17 anos de evolw;:ao,neuropatia periferi-
ca grave, insuficiencia cardiaca, cardiopatia isquemica, fibrilhayao
auricular, patologia pulmonar intersticial, anemia e dor do mem-
bro fantasma na perna contralateral pos-amputayao.
Ao fim de 5 dias de internamento e, apos tentativa de controlo da
dor com aumento progressivo da dose de opioides, decidiu-se pela
colocayao de urn cateter ciatico popliteu para analgesia. Em ambi-
ente de enfermaria e com tecnica de assepsia, foi usado urn cateter
epidural, B-Braun (Perifix, ref. 4510097), com uma agulha de Tu-
ohy 18G, que se colocou ecograficamente (ecografo GE Venue 40,
sonda linear 12L-SC) junto do nervo ciatico popliteu, utilizando
uma abordagem lateral, apos anestesia da pele e trajecto com lido-
caina a 2%. A confirmayao da localizayao foi possivel apos visual-
izayao de bolus de anestesico local perineural e 0 cateter foi fixado
it pele com adesivos esterilizados. Foi administrado urn bolus de
20 ml de ropivacaina a 0,5%, com alivio imediato da dor, tendo-se
depois iniciado a perfusao continua de ropivacaina a 0,2% atraves
de elastomero (Leventon Dosi-Fuser, ref.25915-100Dl), com urn
debito fixo de 4,1 cc/h.
Ao terceiro dia pos-colocayao do cateter periferico, registavam-se
ainda periodos de dor disruptiva, pelo que se administrou urn
bolus de 10 cc de lidocaina a 2% e aumentou-se a concentrayao de
ropivacaina perfundida para 0,375%, com subsequente controlo
da dor descrita, mas com 0 desenvolvimento de parestesias tolera-
das pelo doente.
Durante 0 internamento 0 doente manteve-se sempre hemodi-
namicamente estavel, sem evidencia de sinais de inflamayao ou in-
fecyao no local do cateter periferico. 0 controlo do penso e do lo-
cal de punyao era assegurado frequentemente por urn anestesista.
Ao 240 dia apos colocayao do cateter periferico, a equipa cirurgica
decidiu pela limpeza cirurgica dos locais de necrose. Foi admin-
istrado urn bolus de 30 cc de ropivacaina a 0,75%, que permitiu
a anestesia do pe ao fim de 20 minutos e, consequentemente, a
realizayao do procedimento cirurgico sem intercorrencias.
Ao 310 dia de intern amen to, 0 doente removeu 0 cateter e teve alta a
pedido. Na altura, verificava-se uma evoluyao favoravel do quadro
clinico, com reduyao das areas de necrose e da dor associada. Dois
meses depois do internamento e, apos avaliayao pelo medico assis-
tente, foi possivel constatar a manutenyao da evoluyao verificada
it alta, sendo referida melhoria significativa na temperatura e nos
sinais inflamatorios da extremidade afectada.

DIScussAo
Com este caso clinico pretende-se demonstrar 0 potencial da uti-
lizayao do bloqueio continuo de nervos perifericos no controlo
algico de doentes com doenya arterial periferica e, possivelmente,
na melhoria da perfusao dos territorios isquemicos. Esta patologia
e multifactorial, culminando habitualmente em perda de funyao,
dor isquemica e gangrena nos locais mal perfundidos. Frequente-
mente, a dor e do tipo queimadura e em facada - tipicamente neu-
ropatica, que nos estadios mais avanyados da doenya persiste em
repouso, com graves implicay6es na qualidade de vida dos doentes
(14). Apesar de serem poucos os estudos a avaliar 0 potencial da
anestesia I analgesia loco-regional no tratamento da dor associa-
da a doenya arterial periferica, demonstrou-se uma superioridade
comparativamente it terapeutica com opoides endovenosos e per
os (8,13).
o bloqueio simpatico associado it tecnica permite uma vasodi-
latayao, que possivelmente, leva ao aumento da perfusao e, con-
sequentemente, a uma diminuiyao da isquemia, remoyao aumen-
tada de metabolitos nociceptivos e aumento da cicatrizayao de
feridas existentes, permitindo uma limitayao na lesao nervosa e
uma reduyao da dor associada (12,14) que neste doente se tradu-
ziu por urn aumento da temperatura do membro afectado apos 0
internamento.
A decisao de colocar 0 cateter recorrendo apenas ao controlo

ecografico prendeu-se com 0 facto deste se associar a urn menor
desconforto relacionado com a tecnica de neuroestimulayao. Con-
tudo, nao esta ainda comprovada uma superioridade de urn meto-
do comparativamente ao outro (9,10).
A perfusao inicial de ropivacaina a 0,2% revelou-se insuficiente
possivelmente pela baixa dose de farmaco administrado ao lon-
go do tempo, tendo em conta 0 fluxo permitido pelo elastomero
(os unicos existentes no hospital). 0 incremento na concentrayao
de ropivacaina infundida (0,375%) ultrapassou este problema,
sem no entanto causar bloqueio motor. 0 volume infundido era
bastante reduzido comparativamente it literatura internacional
(15,16). Esta questao poderia ter sido facilmente manejada com
uma seringa perfusora ou PCRA, mas para permitir uma maior
autonomia optou-se pelo elastomero.
A susceptibilidade acrescida dos doentes insuficientes renais it tox-
icidade dos anestesicos locais, por alterayao da sua farmacocineti-
ca, nao esta descrita com a ropivacaina (17), pelo que se optou por
este anestesico local.
A utilizayao de cateteres de nervo periferico durante longos perio-
dos de tempo esta pouco estudada, contudo os artigos existentes
demonstram urn perfil de seguranya elevado, com uma baixa taxa
de complicay6es, nomeadamente de infecyao. De facto, apesar das
taxas de inflamayaQ (3 - 4%) e colonizayao do cateter perineural
(6 - 57%) serem elevadas, a incidencia de infecyao clinicamente
significativa e baixa: 0 a 3.2%, mesmo quando 0 cateter e usado
durante mais de 30 dias (10,11,12,18). Neste caso clinico, 0 con-
trolo diario do cateter e do local de punyao com assepsia adequada
realizado por urn anestesista experiente e a administrayao de an-
tibioticos foram pontos fundamentais para evitar a existencia de
infecyao clinicamente detectavel. A remoyao controlada do cateter
e a sua analise microbiologica poderiam ter revelado a existencia
ou nao de colonizayao por microrganismos, 0 que se teria revelado
interessante no ponto de vista academico.

CONCLUSAO
A utilizayao de bloqueios perifericos continuos no controlo da
dor associada a doenya arterial periferica por longos periodos de
tempo e bastante promissora, possibilitando uma analgesia eficaz
e, eventualmente, uma melhoria da perfusao do territorio afectado,
com urn perfil de seguranya elevado.
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