Editorial

A REALIDADE E OS DESAFIOS
posteriormente para melhorar esta integração
o nome da principal atividade da LASRA passou a ser o «Congresso da LASRA Brasil» e
seu programa reflete esta interação entre as
áreas de especialidades que praticam anestesia regional.
A principal característica das ações educativas da LASRA foi o caráter de ensino prático
predominante sem deixar de lado o embasamento teórico imprescindível para realizar anestesia regional e mesmo com a curta duração
dos cursos oferecidos (o congresso dura só dois
dias) e possível realizar cursos intensivos nas
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NOTICIAS DA LASRA
O 17º Congresso da LASRA Brasil está em
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podemos fazer todo o processo através do nosso site www.lasra.com.br. Quem entra no site
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ANUIDADE: Está disponível no site
www.lasra.com.br. a nova anuidade da
LASRA Brasil. Lembramos que de acordo
com o estatuto vigente o pagamento da
anuidade (valor R$ 170) é obrigatório e que
todos os candidatos a direção devem estar quites para disputar a eleição. Este pequeno valor é o que permite que a LASRA
trabalhe o ano inteiro.

Eleições na LASRA Brasil: agosto finaliza o mandato da atual Diretoria da LASRA e durante o 17º Congresso será realizada a eleição da nova direção que vai dirigir a entidade até agosto de 2013. De
acordo com a legislação foi aberta a oportunidade para inscrição de chapas e só
uma foi registrada. A seguir os nomes que
compõem a próxima Diretoria da LASRA
Brasil.
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USO DO ULTRA-SOM
EM ANESTESIA REGIONAL
de vasos e pleura ou variações anatômicas não
podem ser avaliadas com precisão com esta
técnica.
Com o auxílio do ultra-som, por outro lado,
é possível obter visualização direta das estruturas nervosas, da agulha de bloqueio e das
estruturas anatômicas adjacentes, oferecendo
vantagens em relação às técnicas de identificação nervosa através de tentativa e erro como
a localização de parestesia e neuro-estimulação.

DIOGO B. DA CONCEIÇÃO
MEMBRO DA COMISSÃO CIENTÍFICA DA LASRA BRASIL

Durante as últimas duas décadas a quantidade de artigos científicos sobre técnicas de
anestesia regional cresceu mais de 100%. Este
fato fez da anestesia regional subespecialidade respeitada dentro da comunidade anestesiológica, assim como por cirurgiões e pacientes.
O desenvolvimento do aparelho de ultra-som
de alta resolução e sua aplicação clínica em
bloqueios regionais foi um grande propulsor
para o aumento destes artigos científicos. Este
entusiasmo de deve ao fato de que, com o treinamento adequado, as técnicas de anestesia
regional periférica guiadas por ultra-som têm o
potencial de realizar bloqueios efetivos, reproduzíveis em todos os pacientes e sem complicações devido ao mau posicionamento da agulha.
Isto difere completamente de outras técnicas de localização nervosa, como por exemplo, a neuroestimulação. O neuroestimulador
torna possível apenas imaginarmos onde está
localizada a ponta da agulha durante uma técnica de bloqueio nervoso. Punções acidentais

HISTÓRICO:
O primeiro relato do uso da ultrassonografia em anestesia regional foi feito por La Grange e col em 1978. Eles usaram um Doppler vascular para localizar o fluxo da artéria subclávia
e injetar o anestésico local adjacente a ela, realizando assim, um bloqueio do plexo braquial
via supraclavicular auxiliado pelo ultra-som.
Estes primeiros relatos não atingiram muito
impacto clínico devido à impossibilidade de visualização direta das estruturas com a tecnologia da época. A partir da década de 90, com a
melhora tecnológica e maior portabilidade dos
aparelhos de ultra-som, esta tecnologia pôde
entrar na prática clínica da anestesia regional.
Os aparelhos de ultra-som de hoje permitem
visualizar não apenas vasos, mas também raízes nervosas, nervos periféricos, pleura e fáscias.
FÍSICA E EQUIPAMENTO:
O ultra-som, por definição, são ondas sonoras acima de 20.000 Hz. Um arranjo de cristais
de quartzo chamados piezo-elétricos, contidos
nos transdutores dos aparelhos, vibram e produzem o ultra-som a partir de energia elétrica.
Estas ondas sonoras são refletidas pelos tecidos e transformadas em imagens bi-dimensionais em uma escala de tons de cinza na tela do
aparelho. Na prática clínica estão disponíveis
transdutores capazes de produzir freqüências
que variam de 2 a 20 MHz.
Os transdutores de alta freqüência (acima
de 10 MHz) visualizam melhor estruturas su-

perficiais com profundidade de até 4 centímetros como o plexo braquial na via interescalênica. Quando procuramos estruturas mais profundas, como o espaço peridural, é necessário
transdutor de baixa freqüência (2-5 MHz).
As estruturas do corpo humano são classificadas em hiperecóicas, hipoecóicas e anecóicas de acordo com a reflexão das ondas sonoras. Estruturas hiperecóicas refletem mais as
ondas sonoras e são representadas por áreas
brancas como ossos e tendões. Estruturas hipoecóicas são representadas por regiões acizentadas, como músculos; e estruturas anecóicas não refletem as ondas sonoras aparecendo na tela como regiões pretas, como sangue e
a solução de anestésico local. Os nervos periféricos, na maioria das regiões, tem forma arredondada ou ovalada e aparecem como múltiplas áreas hipoecóicas no meio de uma matriz
hiperecóica (padrão favo de mel). As áreas hipoecóicas correspondem aos fascículos nervosos enquanto que as áreas hiperecóicas correspondem ao tecido conjuntivo do epineuro e perineuro.
TÉCNICA:
As técnicas de bloqueio de nervos periféricos guiados por ultra-som utilizam, de preferência, o corte transversal para a identificação do
nervo. O corte transversal é usado por permitir
a visualização das faces anterior, posterior, lateral e medial do nervo permitindo assim visualizar a dispersão da solução anestésica ao seu
redor.
Inicialmente é feito um inventário da anatomia ultrassonográfica da região identificando
estruturas como vasos, ossos, pleura e nervos.
Neste momento é essencial obter o melhor plano de visualização possível das estruturas e
realizar os ajustes necessários no aparelho de
ultra-som, pois o sucesso desta técnica está
relacionado com a qualidade das imagens obtidas do paciente. Depois, a ponta da agulha é
guiada até o nervo e, em seguida, é realizada a
injeção da solução de anestésico local observando-se sua dispersão ao redor dos nervos.

Caso a distribuição do anestésico ao redor do
nervo seja incompleta pode-se reposicionar a
agulha para que o anestésico local entre em
contato com a região não circundada.
Podemos realizar bloqueios guiados por ultra-som em todas as vias do plexo braquial (interescalênica, supraclavicular, infraclavicular e
axilar), do plexo lombo-sacro (nervo femoral,
obturador, safeno, isquiático infra-glúteo, poplíteo e anterior), bloqueios de parede abdominal,
paravertebrais torácicos e lombares e neuroaxiais.
VANTAGENS:
Algumas vantagens dos bloqueios guiados
por ultra-som são listadas no quadro abaixo:
- visualização direta dos nervos, assim como
de vasos, músculos, pleura e ossos.
- visualização direta da agulha durante a realização do bloqueio.
- possibilita acompanhar a dispersão da solução de anestésico local durante sua injeção.
- melhora a qualidade sensitiva do bloqueio,
diminui sua latência e melhora a taxa de sucesso como demonstraram alguns estudos
clínicos.
- diferencia injeção intravascular de extravascular.
- instrumento de ensino dinâmico e seguro.
Através desta breve revisão sobre anestesia regional guiada por ultra-som percebemos
que a ultrassonografia já é uma realidade dentro das técnicas de anestesia regional, sendo
chamada por alguns, como o novo padrão ouro
para a localização nervosa.
Deixando esta discussão de lado, o grande
mérito da ultrassonografia em anestesia, foi trazer novamente a discussão sobre anestesia
regional para o palco principal, aumentando o
interesse da comunidade científica internacional, possibilitando o desenvolvimento de novas
técnicas e beneficiando cada vez mais os pacientes que são operados sob anestesia regional.
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