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APRESENTAÇÃO
Em 2014, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que, em 2050, serão 2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos. Em 2020, haverá no mundo, pela primeira vez na
história, mais pessoas com mais de 60 anos do que crianças de até 5 anos. Cerca de 80%
desses idosos viverão em países de média e baixa renda. De certa forma, dadas as sensíveis
mudanças na qualidade de vida da população, torna-se inadequado considerar idosos homens e mulheres nessa faixa etária, que se apresentam com plena capacidade física e mental.
No entanto, sobretudo nas regiões mais carentes, não é possível considerar, de forma generalizada, essa melhora como positiva.
Em nosso país, um quarto da população deverá ter mais de 65 anos em 2060. Tanto nos
países desenvolvidos como nos em desenvolvimento, esse envelhecimento populacional
tem acarretado transformações na incidência e prevalência de doenças que passam a se
apresentar com frequência cada vez mais elevada aos anestesiologistas.
Este livro, de forma bastante didática, visa promover a atualização da abordagem anestésica desses pacientes, tanto do ponto de vista das alterações decorrentes do próprio envelhecimento como das patologias e dos procedimentos mais comuns a que são submetidos.
Neste momento, em que a discussão sobre longevidade e envelhecimento saudável vem envolvendo toda a sociedade, esta obra, que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia oferece a
seus associados, não poderia ser mais oportuna.

Sérgio Luiz do Logar Mattos
Presidente da SBA
Rogean Rodrigues Nunes
Diretor do Departamento Científico da SBA

SUMÁRIO
Prefácio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Capítulo 01

Repercussões Clínicas do Envelhecimento. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Andréa Silva Gondim, Jarbas de Sá Roriz Filho e João Macedo Coelho Filho

Capítulo 02

Avaliação Pré-Anestésica no Idoso .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Vera Lúcia Fernandes Azevedo, César de Araújo Miranda e Julio Cezar Mendes Brandão

Capítulo 03

Aspectos Fisiológicos do Envelhecimento. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Arnaldo Aires Peixoto Júnior, Camila Pinto de Nadai e Charlys Nogueira Barbosa

Capítulo 04

Aspectos Farmacológicos do Idoso.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
Sebastião Ernesto da Silva Filho, José Maria Leal Gomes e Oscar César Pires

Capítulo 05

Manuseio Perioperatório no Paciente Idoso.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
Marta Azenha e Ana Filipa Ribeiro

Capítulo 06

Anestesia Balanceada. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
Antônio Roberto Carraretto

Capítulo 07

Anestesia Intravenosa Total no Paciente Idoso .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
José Eduardo Bagnara Orosz, Lucas Jorge Santana de Castro Alves, Vicente Faraon Fonseca e Ricardo Francisco Simoni

Capítulo 08

Peculiaridades dos Bloqueios Espinhais .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101
Arthur Vítor Rosenti Segurado e Guilherme Holck

Capítulo 09

Cuidados Pós-operatórios .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
Erick Freitas Curi

Capítulo 10

Analgesia Pós-operatória no Idoso .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119
Mauro Pereira de Azevedo, Breno José Santiago Bezerra de Lima e Ricardo Baraldo Delbello

Capítulo 11

Dor Crônica em Idosos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127
Marcos Aparecido Sarria Cabrera e Paulo Adilson Herrera

Capítulo 12

Doenças mais Frequentes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 139
Antônio Roberto Carraretto

Capítulo 13

Anestesia em Ortopedia no Idoso .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161
Fabricio Dias Antunes e Marcos Antonio Costa de Albuquerque

Capítulo 14

Anestesia Ambulatorial no Idoso.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 179
Manuela Bezerril Cipião Fernandes, Ricardo Antonio Guimarães Barbosa e Sergius Arias Rodrigues de Oliveira

Capítulo 15

Anestesia oftalmológica no idoso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Luiz Marciano Cangiani, Haroldo Maciel Carneiro e Luis Henrique Cangiani

Capítulo 16

Anestesia para Cirurgia Cardíaca e Torácica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Carlos Galhardo Jr., Chiara Scaglioni Tessmer Gatto e Eric Benedet Lineburger

PREFÁCIO
Em eixo temático entregamos ao leitor o livro Anestesia no Idoso, que apresenta conteúdos atualizados escritos por experts de comitês, comissões e anestesiologistas convidados.
Tal conteúdo permite ampla revisão de conceitos, que evoluem desde aspectos fisiológicos e
farmacológicos, incluindo a medicina perioperatória como núcleo central, até a abordagem
da avaliação pré e pós-operatória, alguns tipos de cirurgia mais comuns e analgesia.
Inovamos com dois capítulos escritos por médicos da Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia, com a temática Aspectos Fisiológicos e Repercussões Clínicas do Envelhecimento, e o capítulo “Manuseio Perioperatório do Idoso”, que foi escrito por anestesiologistas da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia.
Recomendo a leitura de cada capítulo com o olhar de grande expectativa, pois este é um
livro para ser degustado e que servirá de consulta em algumas situações de nosso dia a dia.
Agradecemos a todos os autores que aceitaram o desafio de elaborar este exemplar, aos
funcionários da SBA Maria de Las Mercedes, Marcelo Marinho e Teresa Libório o carinho
que tiveram em todos os momentos, desde o convite para a realização desta publicação até
a finalização da obra, à Diretoria Científica, a nosso presidente e a todos os que, direta ou
indiretamente, proporcionaram a conclusão deste volume.
Juntos conseguimos transformar sonhos em realidade.
Boa leitura!

Marcos Antonio Costa de Albuquerque
Diretor do Departamento Administrativo da SBA
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Capítulo 01

Repercussões Clínicas do
Envelhecimento
Andréa Silva Gondim
Jarbas de Sá Roriz Filho
João Macedo Coelho Filho

Repercussões Clínicas do Envelhecimento
Introdução
A população mundial vem passando por um fenômeno conhecido como transição demográfica, em que há aumento do número de pessoas com 60 anos ou mais simultaneamente
à redução do número de crianças e jovens. Esta transição ocorre por causa das quedas nas
taxas de natalidade e mortalidade da população. Ainda, vem ocorrendo um envelhecimento
contínuo da população em todo o mundo, que se torna cada vez mais longevo. O envelhecimento populacional resulta, por sua vez, em um processo de transição epidemiológica,
em que ocorre um aumento expressivo de doenças crônico-degenerativas acompanhado de
redução de doenças infectocontagiosas1.
Evoluem, portanto, dentro deste contexto, os conhecimentos em Geriatria e Gerontologia, com o objetivo de oferecer à pessoa idosa atenção abrangente e multidimensional à
sua saúde. É importante destacar a definição de termos básicos associados ao estudo do
envelhecimento, evidenciando aqui a distinção entre senescência, ou senectude, e senilidade. Enquanto a palavra senescência caracteriza o conjunto de alterações funcionais, psicológicas e orgânicas próprias do envelhecimento, senilidade diz respeito às modificações
determinadas por alterações patológicas que acometem a pessoa idosa com frequência.
As doenças nos idosos, por sua vez, podem se manifestar em apresentações atípicas, em
que um idoso apresenta um estado de doença em que faltam algumas das características centrais tradicionais, geralmente vistas em pacientes mais jovens2 . A ocorrência de apresentações
atípicas se dá em razão de um conjunto de fatores que se associam à combinação de comorbidades do paciente idoso e às alterações fisiológicas do envelhecimento, podendo, assim, a
doença se manifestar com sinais e sintomas clínicos diferentes ou ser descrita por queixas
vagas durante a anamnese do idoso.
No que diz respeito à prescrição medicamentosa, as alterações fisiológicas que acompanham o envelhecer resultam em modificações no metabolismo dos fármacos e o paciente
idoso se torna mais suscetível aos eventos adversos das medicações. Para avaliar os medicamentos inapropriados, podem ser utilizados os critérios de Beers3, que consistem em uma
lista de medicamentos inadequados ou pouco seguros para uso em Geriatria. Alterações na
farmacocinética e na farmacodinâmica podem trazer como consequências efeitos subterapêuticos ou intoxicações ocasionadas pela terapia farmacológica. São fatores de risco para
reações medicamentosas adversas o uso de grande número de medicações concomitantes e
a gravidade das doenças. Denomina-se polifarmácia o uso regular de múltiplos medicamentos, decorrente da multimorbidade que se apresenta com frequência no paciente da terceira
idade. Prescrição inapropriada é a denominação para o uso de medicamentos em que o malefício supera os efeitos benéficos do fármaco prescrito.
O aumento da população idosa tem repercussões importantes no campo da saúde, impondo a necessidade de médicos, independentemente da área de atuação, desenvolverem
habilidades no diagnóstico e manejo de situações comuns neste grupo etário. Neste artigo,
descrevemos alterações nos principais órgãos e sistemas que ocorrem com o processo de
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envelhecimento, bem como condições patológicas associadas, destacando suas potenciais
implicações na prática clínica.

Alterações Clínicas Gerais
Com o envelhecimento, podem advir alterações no estado nutricional. Perda de peso
involuntária e desnutrição são comuns nos idosos, estando associadas a maior morbidade
e mortalidade4. A perda de apetite pode estar vinculada a alterações de visão, audição, tato,
olfato e paladar, bem como a comprometimentos da cavidade oral e a alterações da função
do trato gastrointestinal. Hiporexia como efeito adverso de alguns medicamentos, alterações neuropsicológicas e modificações da capacidade funcional também podem ocasionar
comprometimentos da condição nutricional do idoso. São efeitos adversos da perda de peso
e desnutrição: declínio funcional, hospitalização, declínio cognitivo e lesões por pressão.
A obesidade entre os mais velhos, por outro lado, vem aumentando nos últimos anos.
Hábitos de vida inadequados, juntamente com alterações fisiológicas que acompanham
o envelhecimento, podem levar ao ganho excessivo de peso e, consequentemente, à piora da qualidade de vida e ao surgimento de doenças clínicas associadas5. Está relacionada
com fatores como infecções, imobilidade e redução da capacidade funcional. Pode, ainda,
aumentar o risco de doenças como dislipidemia, hipertensão, diabetes, acidente vascular
encefálico, osteoartrite e doença arterial coronariana.
A osteoartrite pode advir da obesidade, em conjunto com outros fatores, como idade, predisposição genética e estresse repetitivo. O comprometimento das estruturas articulares pode
alterar o estado funcional e limitar a mobilidade do paciente idoso, contribuindo para o risco
aumentado de quedas. Trata-se de doença com possibilidade de modificação do seu curso evolutivo6. Idade avançada é também fator de risco para osteoporose, que tem por característica
ser doença esquelética crônica e progressiva, com apresentação de baixa massa óssea e dano à
microarquitetura do tecido ósseo7. A doença é inicialmente assintomática e tem origem multifatorial; pode ocasionar, em fases avançadas, dor, deformidade, fraturas e incapacidade física.
A ingesta inadequada de calorias e proteínas pode ter como consequência a sarcopenia.
Em 1989, foi descrito o termo sarcopenia por Irwin Rosenberg, que descrevia a perda de
massa muscular característica dos idosos8. A sarcopenia é definida como perda de massa
muscular associada a perda de força ou função muscular9. Pode ser classificada como primária, quando consequente ao envelhecimento, ou secundária, quando há outras causas
envolvidas, dentre elas inatividade física, doenças e desnutrição10. A sarcopenia resulta em
diminuição da qualidade de vida, incapacidade física e aumento de quedas, hospitalizações,
bem como de mortalidade.
Muitos idosos com sarcopenia são também considerados frágeis, ou seja, idosos mais
vulneráveis e com maiores necessidades de serviços de saúde, não consistindo na fragilidade
em uma condição apenas física, mas também psicológica. A definição mais recente descreve
síndrome de fragilidade como um estado clínico em que há um aumento da vulnerabilidade
do indivíduo à maior dependência e/ou mortalidade quando exposto a um estressor, que pode
ocorrer como resultado da presença de multimorbidades diversas11. Fried e col. descreveram
os cinco componentes físicos que constituem a síndrome de fragilidade: fadiga, redução de
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força, perda de peso não intencional, baixo nível de atividade física e redução da velocidade
de marcha12 . São necessários três ou mais desses componentes para caracterizar um idoso
como frágil. Os índices de fragilidade têm se mostrado importante ferramenta para avaliação pré-operatória e tomada de decisão nos cuidados perioperatórios de paciente idosos13.
Com o aumento da idade e a existência de comorbidades, aumenta a incidência na ocorrência de quedas, eventos que causam impacto relevante na qualidade de vida dos idosos.
Dentre as consequências para o evento quedas, podem ser citadas lesões, como fraturas de
colo femoral, medo de novas quedas, redução na realização de atividades e até morte. São fatores associados às quedas as alterações de marcha associadas a patologias. Também podem
envolver distúrbios que incluem alterações nos sistemas visual, proprioceptivo e vestibular.
O uso inadequado de medicamentos também é uma importante causa de quedas em idosos.
São alterações anormais causadoras de deficiência visual em idosos as seguintes afecções, dentre outras: glaucoma, retinopatia diabética, degeneração macular e catarata. Ainda
no que diz respeito aos déficits neurossensoriais, a causa mais frequente de perda auditiva no
indivíduo idoso é a presbiacusia, resultante do envelhecimento natural; entretanto há outras
causas importantes de deficiência auditiva, tais quais infecções, lesões por ruído e uso de
medicamentos ototóxicos.

Alterações neuropsiquiátricas
Os processos neuropatológicos do envelhecimento podem ser responsáveis pelos transtornos mentais dos pacientes idosos. Os distúrbios de cognição em idosos têm como principais causas o delirium (definido com um estado confusional agudo) e a demência14. É comum
ocorrer estado confusional, um preditor independente de mortalidade, em pacientes cirúrgicos e clínicos. O quadro clínico é caracterizado por acometimento agudo, flutuação de sintomas, alteração do nível de consciência e déficit de atenção. Seu diagnóstico pode ser feito com
o uso de instrumentos como a escala Confusion Assessment Method (CAM) (Quadro 1).
Quadro 1 - Escala Confusion Assessment Method
Confusion Assessment Method
Classificação
Descrição
A
Mudança aguda no estado mental com curso flutuante
B
Déficit marcante de atenção
C
Pensamento desorganizado
D
Alteração do nível de consciência
A sua fisiopatologia ainda não é completamente compreendida e sua etiologia é multifatorial. É frequente em unidades de terapia intensiva e os opioides podem ser fatores causais
ou aumentar a duração do estado confusional segundo alguns autores. Também, o manejo
da sedação em pacientes graves para controle de dor e delirium é fundamental, a partir do
uso de protocolos adequados. Na maioria dos pacientes, o uso da menor dose sedativa possível, com interrupção diária, reduz o risco de delirium. São medidas não farmacológicas de
prevenção a reorientação do paciente, as estratégias para reduzir o ruído e melhorar o sono
e, também, a mobilização e a terapia ocupacional precoce15.
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Os fatores de risco para delirium devem ser identificados ainda no pré-operatório e recomenda-se que tais características sejam documentadas (Quadro 2). Em pacientes de risco, medicações precipitantes de delirium, como benzodiazepínicos ou anti-histamínicos, devem ser evitados quando possível, em razão dos fatores de risco para a injúria apresentados no quadro a seguir.
Quadro 2 - Fatores de risco para delirium
Fatores de risco para delirium no pós-operatório
1. Alterações cognitivas e comportamentais: déficit cognitivo/demência; depressão; uso
de álcool; privação de sono; controle inadequado da dor
2. Comorbidades: insuficiência renal; anemia; hipoxia; presença de doença grave
3. Metabólico: nutrição inadequada; desidratação; distúrbios eletrolíticos
4. Funcionalidade: status funcional ruim; imobilidade; déficit visual ou auditivo
Os quadros demenciais podem ser classificados em demências sem e com comprometimento estrutural do sistema nervoso central16. A investigação inicial de um quadro demencial
deve ser realizada com uma história clínica detalhada, a investigação de medicamentos em uso
e exames laboratoriais para buscar alterações metabólicas ou tóxicas e causas potencialmente reversíveis. Há alguns instrumentos validados no Brasil para investigação diagnóstica de
demência, sendo o Miniexame do Estado Mental (MEEM) o teste de triagem mais utilizado
(Quadro 3). A causa mais comum de demência neurodegenerativa é a doença de Alzheimer,
caracterizada por uma síndrome amnéstica progressiva. Outras doenças que também pertencem a esta classificação são a demência com corpos de Lewy e a demência frontotemporal.
Quadro 3 - Miniexame do Estado Mental
Miniexame do estado mental
ORIENTAÇÃO
Qual é o (ano) (estação) (dia/semana) (dia/mês) e (mês).
Onde estamos (país) (estado) (cidade) (rua ou local) (andar).
REGISTRO
Dizer três palavras: vaso, carro, tijolo. Pedir para prestar a atenção pois terá que repetir mais tarde. Pergunte pelas três palavras depois de tê-las nomeado. Repetir até que evoque corretamente e anotar o
número de vezes.
ATENÇÃO E CÁLCULO
Subtrair: 100 – 7 (5 tentativas: 93 – 86 – 79 – 72 – 65)
EVOCAÇÃO
Perguntar pelas três palavras anteriores: vaso, carro, tijolo
LINGUAGEM
Identificar lápis e relógio de pulso
Repetir: “Nem aqui, nem ali, nem lá.”
Seguir o comando de três estágios: “Pegue o papel com a mão direita, dobre ao meio e ponha no chão.”
Ler “em voz baixa” e executar: FECHE OS OLHOS
Escrever uma frase (um pensamento, ideia completa)
Copiar o desenho:
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Os transtornos do humor assumem grande importância no processo de envelhecimento. A depressão pode ter apresentação clínica diversa da sintomatologia do paciente jovem,
com queixas somáticas associadas e também humor disfórico, sentimentos de inutilidade,
alteração de apetite e sono, tendência autodepreciativa e pensamento recorrente de suicídio.
Frequentemente é acompanhada de alterações cognitivas sendo o diagnóstico diferencial
com quadros demenciais desafiador. O transtorno depressivo no idoso, por sua vez, pode
apresentar-se como fator de risco para o desenvolvimento de síndrome demencial, bem
como os sintomas depressivos também podem estar presentes em demência do tipo Alzheimer e outras demências.17
As causas podem ser multifatoriais e pode estar associada a fatores neurobiológicos, genéticos e ambientais, bem como ao abuso de álcool e ao uso de alguns medicamentos18.
Quando inicia tardiamente, após os 60 a 65 anos de idade, a síndrome depressiva pode
estar associada a alterações estruturais do cérebro ou a doenças clínicas gerais19. É importante ressaltar que o paciente idoso com quadro depressivo pode fazer uso de outras medicações para o tratamento de suas comorbidades, em associação com antidepressivos, tornando
importante a avaliação de doses adequadas, da associação das medicações e seus potenciais
efeitos deletérios.
Outra condição que aumenta prevalente em função do envelhecimento é o Acidente Vascular Encefálico (AVE). O AVE é um problema de saúde pública em todo o mundo; nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, corresponde a 70% dos casos de AVE globais20.
Em pacientes idosos pode ocasionar, como consequência, alterações cognitivas. Pode ser
classificado em isquêmico ou hemorrágico. O principal fator de risco isolado conhecido é
a idade; outros fatores são tabagismo, dislipidemia, síndrome metabólica, sedentarismo, hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito, valvopatias e insuficiência cardíaca congestiva.
O quadro clínico varia com a extensão e o território arterial acometido. Para o diagnóstico, a
tomografia computadorizada de crânio deve ser realizada em todos os casos suspeitos. Para
o tratamento, o paciente deve ser de início estabilizado clinicamente em ambiente hospitalar. A longo prazo, devem ser controlados doença de base e fatores de risco.

Alterações cardiovasculares
Com o aumento da idade, a perda da elasticidade e da distensibilidade dos vasos de
grande capacitância ocasiona aumento da velocidade da onda de pulso e, por consequência, o aumento dos níveis da pressão sistólica. Desta forma, a hipertensão sistólica
isolada é a mais prevalente nos idosos. Algumas publicações recentes apontam para
metas terapêuticas diferenciadas no tratamento da hipertensão arterial do paciente idoso. O Eighth Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation,
and Treatment on High Blood Pressure recomenda níveis pressóricos maiores ou iguais a
150/90 mmHg para início de tratamento farmacológico em indivíduos com 60 anos ou
mais21. Associado ao tratamento medicamentoso, deve haver estímulo para as modificações no estilo de vida da pessoa idosa a fim de realizar o controle dos níveis pressóricos,
que incluem realização de atividade física, controle de sal na dieta e evitar consumo em
exagero de bebidas alcoólicas.
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A prevalência de arritmias cardíacas também aumenta com o avanço da idade. A fibrilação atrial é a arritmia cardíaca sustentada mais comum, apresenta alta morbidade e mortalidade e está, em geral, associada a diagnóstico prévio de doença cardíaca, como hipertensão
arterial e doença arterial coronariana, ou outra condição clínica, como hipertireoidismo ou
distúrbio eletrolítico. O diagnóstico é eletrocardiográfico e tem como estratégias de tratamento a restauração do ritmo sinusal, o controle da frequência ventricular e a prevenção de
eventos embólicos com terapia anticoagulante.
Outro distúrbio do sistema cardiovascular, cuja incidência e prevalência aumentam com
a idade, trata-se da insuficiência cardíaca. É a principal causa de hospitalização em indivíduos
idosos. Sua etiologia é multifatorial e, dentre as causas modificáveis, hipertensão arterial sistêmica é a mais comum. Diabetes mellitus também é preditor forte. O diagnóstico é clínico
e dispneia é o principal sintoma, porém são frequentes nos idosos as queixas relacionadas
com o trato gastrintestinal e alterações do estado mental. Em idosos, é frequentemente
causada por disfunção diastólica. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada
se relaciona com déficit de relaxamento do ventrículo esquerdo e pode estar associada a
hipertensão pulmonar22 .
Aumento da idade é, ainda, fator de risco para incidência de distúrbios cardiovasculares,
dentre eles a doença arterial coronariana, cuja apresentação clínica no idoso é diferente de
como se apresenta no adulto jovem. Dor torácica típica aparece em menos da metade dos
pacientes ou pode ter intensidade menor. A dor atípica pode se apresentar como dispneia,
dor epigástrica, dor nas costas, fraqueza, fadiga ou dor pós-prandial. A falta de atividade
física em alguns idosos dificulta o aparecimento dos sintomas. Em pacientes com indicação
de procedimento de revascularização, a avaliação pré-operatória precisa ser mais minuciosa
por causa da maior incidência de comorbidades nessa população. O planejamento cirúrgico
também deve ser direcionado e planejado adequadamente. Ainda, há um avanço atual na
utilização de stents para a terapia de revascularização23.

Alterações pulmonares
O envelhecimento acarreta redução da mobilidade da caixa torácica, das pressões respiratórias e da elasticidade pulmonar, e redução dos cílios do epitélio respiratório e da
capacidade de tosse. Por isso, aumenta a incidência de infecções respiratórias nessa faixa
etária. A pneumonia é uma causa importante de morte no idoso, tanto em ambiente hospitalar quanto na comunidade. É a doença infecciosa aguda que causa maior impacto médico
e social, sendo a maior causa de morte por doenças infecciosas mundialmente. Pode ser
classificada em pneumonias adquiridas na comunidade, pneumonias relacionadas com serviços de saúde e pneumonias adquiridas no hospital24. Dentre os fatores que predispõem a
pneumonias no idoso, estão incluídas a disfagia orofaríngea e a doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC).
Doenças neurológicas, como AVC, Parkinson e Alzheimer, podem predispor a déficits
nos mecanismos de deglutição. Os idosos com diagnóstico de DPOC, e também os hospitalizados e institucionalizados, podem ser colonizados por Staphylococcus aureus e por
gram-negativos, como Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli.
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Quanto à fisiopatologia, pode ter como causas a disseminação hematogênica, a inalação
de aerossóis e a aspiração de micro-organismos. O vírus influenza é importante causa para
pneumonias adquiridas na comunidade. A melhor abordagem para prevenção de pneumonias, sejam virais ou bacterianas secundárias ao vírus influenza, é a vacinação. Para prevenção de doença pneumocócica, é recomendada a vacinação antipneumocócica de rotina para
maiores de 65 anos.
No ambiente hospitalar, o controle de infecções respiratórias é feito com higienização
das mãos antes e depois da manipulação do paciente, uso racional de antimicrobianos, manutenção da cabeceira elevada, higiene oral adequada, posicionamento correto de sondas
enterais e assepsia adequada de materiais. Ventilação mecânica é o fator de risco mais importante neste ambiente. Para o tratamento, é indicada a instituição precoce de antibioticoterapia de amplo espectro.

Alterações gastrointestinais
A ação de deglutir é bastante complexa e envolve boca, faringe, esôfago e o comando do
sistema nervoso central. Tem frequência elevada nos pacientes idosos a disfagia orofaríngea,
em especial nos que apresentam diagnósticos de doenças neurodegenerativas e nos que se
encontram institucionalizados. A disfagia orofaríngea é definida como a dificuldade para
iniciar a deglutição ou mover o bolo alimentar da cavidade oral para o esôfago. Disfagia é o
principal sintoma do presbiesôfago, que se caracteriza por redução da peristalse, relaxamento incompleto do esfíncter esofágico inferior, atraso no tempo de relaxamento do esfíncter
superior e diminuição de sua pressão máxima, em razão de um conjunto de alterações na
função esofágica, que incluem redução na amplitude de contração, menor frequência de
ondas secundárias e maior frequência de ondas terciárias.
Os principais sintomas da disfagia orofaríngea são rouquidão ou tosse durante a ingestão de
líquidos. Para confirmar o diagnóstico, é importante a avaliação fonoaudiológica e pode-se lançar
mão dos seguintes exames: videoendoscopia da deglutição e videofluroscopia da deglutição ou
videodeglutograma25. As principais consequências são desidratação e desnutrição, mas também
é a principal causa de pneumonia aspirativa nos idosos, que leva frequentemente a hospitalização e óbito. A disfagia esofágica, por sua vez, tem por definição a dificuldade para mover o bolo
alimentar através do esôfago, causando sintomas como dor torácica superior ou regurgitação. As
causas costumam ser a presença de anéis, estenoses, espasmos e divertículo de Zenker.
O edentulismo e as condições precárias de saúde bucal têm alta prevalência na população
idosa brasileira. A ausência de 20 dentes permanentes em condições funcionais caracteriza o
edentulismo funcional. Para a ingestão de alimentos, a ausência parcial ou total de dentes e a
utilização de próteses dentárias causam prejuízos, por dificultar a mastigação, com consequente redução da ingestão de alimentos que são fontes de proteínas. O atendimento odontológico
para esses pacientes pode melhorar sua qualidade de vida e condição nutricional.
A hipersalivação, sialorreia ou ptialismo, pode estar relacionada com hipersecreção
salivar, incapacidade de retenção de saliva na cavidade oral ou pela disfagia orofaríngea.
A principal etiologia está relacionada com a dentição, mas pode se apresentar como efeito
adverso de alguns fármacos, como anticonvulsivantes, ou pode ser sintoma de algumas pa20 | Educação Continuada em Anestesiologia - Volume VIII

tologias que acometem o idoso. As infecções respiratórias podem ser causas temporárias de
produção excessiva de saliva. Disfagia também é causa importante, pois o paciente perde a
capacidade de deglutir a própria saliva. Doenças neurológicas, como a doença de Parkinson,
também podem ser responsáveis por este sintoma. O tratamento é direcionado para a causa
e não há terapêutica específica para a sialorreia.
Dentre as queixas digestivas mais comuns nos pacientes geriátricos, pode ser citada a
constipação. É decorrente da atrofia da parede intestinal, da lentificação do trânsito, da redução da quantidade de água nas fezes, da redução da pressão do esfíncter anal e dos músculos pélvicos, do menor suprimento sanguíneo e de mudanças na sensibilidade retal. Ela
contribui para a piora da qualidade de vida do idoso e também eleva os gastos em saúde.
Segundo os critérios de Roma III (Quadro 4), é diagnosticada constipação intestinal funcional quando dois ou mais critérios são relatados pelo paciente nos últimos três meses26.
Fezes endurecidas, sensação de evacuação incompleta e esforço excessivo para evacuar são
sintomas descritos por pacientes constipados.
Quadro 4 - Critérios de Roma III
•
•
•
•
•
•

Critérios de Roma III
Grande esforço durante pelo menos 25% das defecações
Fezes duras ou grumosas em pelo menos 25% das defecações
Sensação de evacuação incompleta pelo menos em 25% das defecações
Sensação de obstrução anorretal e/ou de evacuação incompleta em pelo menos 25%
das defecações
Manobras manuais para facilitar pelo menos 25% das defecações
Menos de três evacuações por semana

As causas de constipação nesse grupo de pacientes costuma ser multifatorial. Nos idosos
frágeis e restritos ao leito é necessária a realização de toque retal para evidenciar impactação
fecal, ou fecaloma. O tratamento não farmacológico para a constipação inclui hidratação,
prática de exercícios físicos regulares, ingesta de dieta rica em fibras, estabelecimento de
uma rotina evacuatória e detecção de medicações que se responsabilizem por sua piora 27.
O tratamento farmacológico é feito preferencialmente com laxantes osmóticos, cujos estudos apresentam maior grau de evidência. Outras classes de laxantes que também podem
ser utilizadas são os emolientes, os agentes hidrófilos, os estimulantes do peristaltismo, os
lubrificantes e os laxantes de contato.
Hemorragia digestiva é causa de hospitalização de idosos e a hemorragia digestiva
alta é mais comum que a baixa. A principal causa de hemorragia digestiva alta é a úlcera
péptica e de hemorragia digestiva baixa é a diverticular. Também pode ser classificada
em aguda ou crônica. As hemorragias agudas podem se manifestar como enterorragia,
melena, hematêmese ou hematoquezia e as crônicas, por hemorragia aguda e anemia
ferropênica. Taquicardia, síncope e hipotensão postural são sintomas que podem preceder a hemorragia. São altas as taxas de morbimortalidade na população idosa por esta
causa, por isso em situações de emergência o diagnóstico deve ser rápido e as intervenções agressivas, com prioridade para manutenção de estabilidade hemodinâmica. AmRepercussões Clínicas do Envelhecimento | 21

bulatorialmente, é indicada a manutenção de terapia antissecretora com a prescrição de
inibidor de bomba de prótons.
Doença do refluxo gastroesofágico é um dos distúrbios mais comuns em idosos, que podem apresentar sintomas atípicos, como laringite recorrente, tosse crônica ou dor torácica
recorrente. Em pacientes com esofagite, pode ser identificada anemia e o diagnóstico pode ser
confirmado por endoscopia digestiva alta, que está indicada para pacientes com idade maior
que 50 anos, com doença do refluxo de início recente e que apresentem sintomas persistentes
apesar do tratamento medicamentoso adequado. O tratamento inclui mudanças nos hábitos
de vida associadas ao tratamento medicamentoso, que pode ser feito com inibidor da bomba
de prótons ou antagonistas dos receptores de histamina-2, exceto a cimetidina, que não é recomendada em virtude de potenciais interações medicamentosas e por causar delirium.

Alterações geniturinárias
Dentre as infecções que acometem a população idosa, a mais frequente é a infecção do
trato urinário. Também é uma importante causa de hospitalização dentre as etiologias infecciosas. Os principais fatores de risco são incontinência urinária, obstrução urinária, diabetes mellitus, deficiência de estrogênio, cirurgia urogenital, manipulação do trato urinário,
história prévia de infecção, uso atual de antimicrobianos e presença de cateteres vesical ou
ureteral. Em pacientes institucionalizados e hospitalizados, a prevalência é maior. A principal via para seu desenvolvimento é a ascendente. O agente etiológico mais comum é a
bactéria Escherichia coli.
Além das queixas urinárias mais frequentes, como dor hipogástrica, dor lombar, disúria, polaciúria, incontinência urinária e urgência miccional, o idoso com infecção urinária
pode apresentar também delirium. As pielonefrites podem surgir acompanhadas por febre.
Cultura e análise do sedimento urinário são os principais exames diagnósticos. Nas pielonefrites, a hemocultura também pode ser útil. Outros instrumentos diagnósticos importantes
podem ser a ultrassonografia de rins e vias urinárias, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Infecções recorrentes definem-se como a presença de três ou mais episódios de infecção urinária no decorrer de 12 meses e necessitam de avaliação geniturinária
completa. Em cistite não complicada em pacientes idosas, o tratamento de curta duração é
suficiente. Em idosos masculinos, deve ter duração maior que 7 dias. Nas infecções complicadas, o tratamento deve durar entre 10 e 14 dias. Prostatite bacteriana deve ser tratada por
pelo menos 4 semanas.
Doenças envolvendo a próstata são comuns em idosos e impactam a qualidade de vida.
As queixas relacionadas com hiperplasia prostática benigna relatados pelos pacientes incluem sintomas do trato genitário inferior ou lower urinary tract smptoms (LUTS). São
sintomas obstrutivos fraqueza do jato urinário, hesitação urinária, constrição abdominal,
gotejamento pós-miccional, esvaziamento vesical incompleto, e constituem sintomas irritativos aumento da frequência urinária, noctúria, urgência miccional, disúria e incontinência
urinária. Ao toque retal, pode ser identificada consistência elástica e lisa. A hiperplasia prostática benigna pode ocasionar retenção urinária e, por consequência, infecções recorrentes
do trato urinário e, também, doença renal aguda e crônica.
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A prevalência de doença renal em idosos vem aumentando com o decorrer dos anos. A
disfunção aguda pode ter como causas o uso de fármacos nefrotóxicos, as comorbidades que
se apresentam nos pacientes geriátricos, as obstruções do trato urinário inferior e as alterações da função renal decorrentes do envelhecimento, como a redução do fluxo plasmático
glomerular, a alteração da autorregulação renal e a perda da reserva renal. Os exames laboratoriais para identificação de doença renal aguda incluem dosagem de creatinina sérica, análise de sedimento urinário e exame de gasometria. Alguns exames podem complementar o
diagnóstico, como a ultrassonografia, a cintigrafia e a biópsia renal.
Para o diagnóstico de doença renal crônica, a perda de massa muscular dos idosos dificulta a precisão do diagnóstico laboratorial. É definida como a presença de redução da taxa
de filtração glomerular, que pode ser estimada por intermédio de equações, ou confirmação
de dano renal por três meses, e constitui fator de risco importante para perda de qualidade
de vida e até de evolução para a morte. A idade avançada, o diabetes mellitus, a hipertensão
arterial, tabagismo e obesidade são fatores de risco. Sua identificação precoce permite a realização de medidas de proteção para doenças cardiovasculares e para indicação precoce de
terapia dialítica, reduzindo, assim, as hospitalizações e complicações. Em casos de doença
renal crônica avançada, é importante ser realizada a abordagem de decisão compartilhada
quanto à indicação de diálise. Para esses pacientes, deve ser considerado o cuidado paliativo
e a abordagem do sofrimento em seus aspectos social, emocional e físico.
A incontinência urinária, definida como qualquer perda involuntária de urina, é uma
condição potencialmente incapacitante e constitui importante problema social para a população geriátrica. Constitui uma das grandes síndromes geriátricas. Pode ser classificada em
transitória e estabelecida. Há condições potencialmente reversíveis, como impactação fecal,
imobilidade, condições inflamatórias, medicamentos anticolinérgicos e internação hospitalar,
em que a incontinência se resolve com a resolução do fator causal. A incontinência estabelecida
pode ser classificada em incontinência urinária de estresse, de urgência, por transbordamento,
funcional e mista. Antes da realização de procedimentos cirúrgicos e minimamente invasivos
do trato urinário inferior, é indicada a realização de estudo urodinâmico28. O manejo dos sintomas inclui tratamentos farmacológicos, não farmacológicos e cirúrgicos.

Conclusão
O envelhecimento populacional que estamos vivenciando mundialmente nos estimula a
melhorar os cuidados médicos às pessoas idosas. Para isso, a atenção ao paciente geriátrico visa
à prevenção de danos e às intervenções precoces para evitar complicações, com o objetivo de
garantir melhor qualidade de vida a este grupo de pacientes, que se apresentam comumente
com multimorbidades associadas à polifarmácia. O cumprimento desta tarefa requer o desenvolvimento de habilidades no reconhecimento das alterações fisiológicas, anatômicas e
clínicas que ocorrem com o envelhecimento e suas implicações na prática clínica.
Os tratamentos direcionados aos idosos precisam também considerar as manifestações
atípicas de seus diagnósticos, que podem ser explicadas pela falha da resposta do organismo
ao estresse. Ainda, é importante compreender as diferenças na farmacocinética e na farmacodinâmica quando comparados com pacientes jovens.
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Diferenciar envelhecimento normal e patológico é fundamental no cuidado do paciente
idoso. Assim, o médico tem por tarefa identificar problemas corrigíveis e definir as melhores
formas de manejar as terapêuticas para estes indivíduos, oferecendo-lhes melhores níveis
possíveis de saúde e funcionalidade.

Referências

1. Freitas EV, Py L. Tratado de geriatria e gerontologia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
2. Williams BA, Chang A, Ahalt C et al. Current geriatria: diagnóstico e tratamento. 2ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2015.
3. Steinman MA, Beizer JL, DuBeau CE et al. How to use the American Geriatrics Society 2015 Beers criteria - a guide
for patients, clinicians, health systems, and payors. J Am Geriatr Soc, 2015; 63:e1-e7.
4. Verlaan S, Ligthart-Melis GC, Wijers SLJ et al. High prevalence of physical frailty among community-dwelling
malnourished older adults – a systematic review and meta-analysis. J Am Med Dir Ass, 2017; 18:374-82.
5. Blaz MK. Obesity in the elderly, weight loss yes or no? Clin Nutr ESPEN, 2016; 14:56.
6. Berenbaum F. Osteoarthritis as an inflammatory disease (osteoarthritis is not osteoarthrosis!). Osteoarthritis
Cartilage, 2013; 21:16-21.
7. Alissa EM, Alnahdi WA, Alama N et al. Bone mineral density and cardiovascular risk factors in postmenopausal
women with coronary artery disease. Bonekey Rep, 2015; 4:758.
8. Rosenberg IH. Summary comments: epidemiological and methodological problems in determining nutritional
status of older persons. Am J Clin Nutr, 1989; 50:1231-1233.
9. Wilson D, Jackson T, Sapey E et al. Frailty and sarcopenia: the potential role of an aged immune system. Ageing Res
Rev, 2017; 36:1-10.
10. Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis. Report of
the European Working Group on Sarcopenia in Older People. Age Ageing, 2010; 39:412-23.
11. Morley JE, Vellas B, van Kan GA et al. Frailty consensus a call to action. J Am Med Dir Ass, 2013; 14:392-7.
12. Fried LP, Tangen CM, Walston J et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A: Biol Sci Med
Sci, 2001; 56:M146-56.
13. Lôbo RR, Roriz Filho JS. Manejo pré-operatório do idoso. In: Cunha UGV, Cabrera MAS. Programa de atualização
em geriatria e gerontologia. Secad: Ciclo1. v.2, p.11-56.
14. Abrass IB, Kane RL, Ouslander JG et al. Fundamentos de geriatria clínica. 7ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.
15. Flôres DG, Capone Neto A. Delirium no paciente grave. São Paulo: Atheneu, 2013.
16. Nitrini R, Bacheschi LA. A neurologia que todo médico deve saber. 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 2015.
17. Forlenza OV, Radanovic M, Aprahamian I. Neuropsiquiatria geriátrica. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 2014.
18. Stoppe Jr. A. Depressão em idosos, guia para diagnóstico e conduta. 2ª ed. São Paulo: Casa Leitura Médica, 2015.
19. Kondratova AA, Kondratov RV. The cicardian clock and pathology of the ageing brain. Nat Rev Neurosci, 2013;
13:325-35.
20. Fernandes JG. Stroke prevention and control in Brazil: missed opportunities. Arq Neuropsiquiatr, 2015; 73:733-5.
21. James PA, Oparil S, Carter BL et al. 2014 Evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults:
report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). JAMA, 2014; 311: 507-20.
22. Mann DL, Zipes DP, Libby P et al. (Ed.). Braunwald’s tratado de doenças cardiovasculares. 10ª ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2017.
23. Park SJ, Ahn JM, Kim YH et al. Trial of everolimus eluting stents or bypass surgery for coronary disease. N Engl J
Med, 2015; 372:1204-12.
24. Shindo Y, Ito R, Kobayashi D et al. Risk factors for drug-resistant pathogens in community-acquired and healthcare-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med, 2013; 188:985-95.
25. Mendes TAB. Geriatria e Gerontologia (Manuais de especialização Einstein). Barueri: Manole, 2014.
26. Rome Foundation. Comparison Table of Rome II & Rome III Adult Diagnostic Criteria (Appendix B). Disponível
em: http://www.theromefoundation.org/assets/pdf/20_RomeIII_apB_899-916.pdf. Acesso em: 27 maio 2018.
27. Jacob FW, Silva FPM, Farias LL et al. Manual de terapêutica não farmacológica em geriatria e gerontologia. São
Paulo: Atheneu, 2014.
28. Wagg A, Gibson W, Ostaszkiewicz J et al. Urinary incontinence in frail eldery persons: report from the 5th International Consultation on Incontinence. Neurourol Urodyn, 2015; 34:398-406.

24 | Educação Continuada em Anestesiologia - Volume VIII

Capítulo 02

Avaliação Pré-Anestésica no Idoso
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Avaliação Pré-Anestésica no Idoso
Introdução
Com o envelhecimento da população mundial, a estrutura e a organização da saúde
têm sido utilizadas de maneira crescente e intensa. A mudança do padrão da pirâmide
etária (Figura 1) demonstra o crescimento da população idosa e da prevalência das
doenças mais associadas a tal grupo. Além disso, tem havido aumento da complexidade
das doenças e das cirurgias, que acabam por impactar nos gastos em saúde, demandando, dessa forma, uma maior necessidade de priorização dos recursos, novas políticas
públicas e medidas para evitar desperdícios e gastos desnecessários. Nesse sentido, a
avaliação pré-anestésica é uma importante ferramenta, pois sabidamente diminui as
taxas de cancelamento de cirurgias, permite um adequado preparo do paciente e elaboração de uma estratégia perioperatória, além de trazer mais conforto e redução da
ansiedade dos pacientes, o que diminui os índices de complicações em pacientes que
comumente tem comorbidades1-7.

Figura 1 – Composição da população, por faixas de idade

Uma história médica completa, exame físico, exames laboratoriais e uma avaliação dos riscos cirúrgicos devem ser incluídos para uma avaliação pré-operatória de
uma cirurgia eletiva, diante de cada caso de maneira individualizada – nem todos os
pacientes precisarão necessariamente de todos estes passos. O preparo e a adaptação
de cada paciente, com suas particularidades, além da solicitação organizada de avaliações por especialistas e de pedido de exames, devem ser bem pensados, de modo que
não sejam redundantes ou desnecessários. Daí a importância da individualização de
cada caso.
Dentre as doenças mais frequentes com tratamento cirúrgico eletivo nos pacientes idosos destaca-se as neoplasias digestivas, as neoplasias de pele, a calculose biliar, as hérnias da
região inguinocrural, o tratamento cirúrgico de fraturas e as cirurgias de revascularização,
todas com maior potencial de complicação na população geriátrica8,9.
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Manejo da polifarmácia no idoso
Consiste no uso de várias medicações de forma regular por um mesmo paciente. Alguns estudos definem a polifarmácia como o uso de quatro ou mais medicamentos ou até sete ou mais
medicamentos, enquanto outros a caracterizam como o uso de mais de um medicamento8,10-12.
Pode ocorrer em qualquer faixa etária, no entanto, é mais prevalente na população mais idosa. Comumente é reconhecida pelo uso de vários medicamentos, múltiplos prescritores, muitas
formas de apresentação do mesmo medicamento, múltiplos esquemas de dosagem, com isso
deixando o uso das medicações mais confusas, aumentando o risco de erros no seu uso8,13.
Como resultado das comorbidades múltiplas ainda associadas ao envelhecimento, a população geriátrica é mais suscetível aos resultados e efeitos adversos associados à polifarmácia8,14,15.
O paciente geriátrico frequentemente acaba tomando medicações em sobredose em função
das alterações na farmacocinética e na farmacodinâmica com diferente capacidade de metabolização em relação ao adulto jovem (Tabela 1), o que pode contribuir ainda mais para o aumento da incidência de efeitos adversos, ainda mais quando associado aos efeitos promovidos
pelas interações entre os diferentes fármacos utilizados na vigência da polifarmácia12,16-20.
Tabela 1 – Alterações da fisiologia e implicações clínicas para a anestesia
Sistema

Cardiovascular

Pulmonar

Nervoso
Endócrino
Hepático/Renal

Alterações Fisiológicas

Diminuição da resposta simpática
Diminuição da complacência venosa;
diminuição da pré-carga
Resposta barorreceptora prejudicada
Disfunção diastólica
Aumento da pressão arterial pulmonar
Resposta diminuída a hipóxia e
hipercarbia
Diminuição da massa muscular e
elasticidade pulmonar
Diminuição do reflexo de tosse e
motilidade esofágica
Diminuição dos neurotransmissores

Tolerância à glicose prejudicada
Metabolismo dos fármacos alterados
Diminuição da massa renal
Termorregulação Diminuição da massa muscular
Diminuição da reatividade vascular

Implicações Clínicas

Pressão sanguínea lábil
Suscetibilidade a hipotensão
Suscetibilidade a sobrecarga de volume
Exagerado declínio da função cardíaca
com inadequado enchimento cardíaco
Aumento do gradiente alveoloarterial
Suscetibilidade a hipercarbia e hipoxemia
Suscetibilidade aos efeitos residuais dos
anestésicos
Aumento do trabalho de respiração
Aumento do espaço morto
Risco de aspiração
Aumento do risco de delirium e disfunção
cognitiva pós-operatória
Hiperglicemia intraoperatória aumentada
Diminuição do clearance dos fármacos
Suscetibilidade a lesão renal aguda
Aumento do risco de hipotermia

Adaptado de Mohanty S, Rosenthal RA, Russell MM, Neuman MD, Ko CY, Esnaola NF, Optimal Perioperative Management of the Geriatric Patient: A Best Practices Guideline from the American College of Surgeons NSQIP and the American Geriatrics Society, Journal of the American College of Surgeons (2016)21.

Com o processo do envelhecimento a ação dos fármacos nos receptores celulares pode
ser modificada, seja com o número ou qualidade/funcionamento dos receptores, o que altera a capacidade de ligação e as reações bioquímicas, afetando assim a farmacodinâmica da
medicação. Assim, pacientes adultos mais velhos podem exibir uma resposta aumentada ou
diminuída aos medicamentos em comparação com pacientes mais jovens, principalmente
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relacionado com os fármacos benzodiazepínicos, antipsicóticos, anticolinérgicos e antidepressivos tricíclicos8,12,13,16-20.

Exames pré-operatórios no idoso
Nas últimas décadas a tentativa de se criar protocolos de exames pré-operatórios atingiu
a magnitude comparável somente ao seu fracasso. As razões para tal fracasso são diversas,
sendo as mais óbvias, o fato de que cada paciente tem suas peculiaridades, doenças específicas e, o mais importante, estados funcionais próprios que definem a tolerância ao estresse
cirúrgico, os cuidados perioperatórios necessários e o desfecho. Dessa forma, essa tentativa
de instituir protocolos gerais de exames fatalmente deixará de contemplar casos mais complexos ou acarretará custos desnecessários na maioria dos pacientes22-24.
Nesse sentido, a Análise Bayesiana ilumina esse cenário trazendo uma análise lógica sobre a questão. Segundo essa análise, a solicitação de um exame será mais apropriada quando
há uma probabilidade moderada de determinada doença, pois um exame diagnóstico negativo em uma população que tem alta prevalência de determinada enfermidade, tem grande
risco de ser um exame falso-negativo; e da mesma forma, um exame diagnóstico positivo,
em uma população com baixa prevalência de determinada doença, tem maior risco de ser
um resultado falso-positivo24-27.
Quando se trata de pacientes idosos, há uma forte tendência em solicitarmos mais
exames complementares. Essa tendência é justificada pelo fato de essa população ser de
alto risco cirúrgico, ter mais comorbidades, ter menor reserva fisiológica e menor capacidade de manter a perfusão de órgãos vitais de maneira adequada. Além disso, nos tempos
atuais, há uma crescente preocupação com demandas judiciais que levam à prática de
uma medicina defensiva, que motiva a solicitação de exames muitas vezes desnecessários e que trazem uma falsa sensação de segurança. Nesse sentido, existem atualmente
algumas ferramentas que permitem estimar o risco cirúrgico de cada paciente, como o
Surgical Risk Calculator da American College of Surgeons (www.riskcalculator.facs.org).
Dessa maneira, é possível expor aos pacientes idosos uma estimativa de risco, com base
em aspectos clínicos, que é muito mais fidedigna do que um exame solicitado sem critério
algum, permitindo avaliar o benefício da cirurgia perante o risco de infarto agudo do
miocárdio e parada cardíaca 28-33.
Por muitos anos foi prática comum o uso de exames de triagem de rotina para todos os
pacientes cirúrgicos, independentemente da idade, mas fazê-los como rotina pré-operatória
indiscriminada igualmente para todos os pacientes antes da cirurgia eletiva é injustificada
nos dias atuais.
A idade não é determinante ou razão única para a realização de exames laboratoriais
como rotina em todos os casos como a única condição. As principais razões para não os
fazer são a alta prevalência de valores laboratoriais anormais sem relevância para o risco
perioperatório e a despesa desnecessária associada a tais exames pedidos como rotina, sem
uma indicação adequada e clara, sem contar os índices de erros de técnicas laboratoriais.
Apesar de os achados laboratoriais tenderem a se desviar do normal em uma frequência
maior com o aumento da idade, ainda não há correlação entre o número de achados labora28 | Educação Continuada em Anestesiologia - Volume VIII

toriais anormais e o resultado do tratamento cirúrgico, mesmo em pacientes idosos (entre
65 e 100 anos)25-27,29-32 .
Existem poucas evidências de que as anormalidades dos resultados dos exames pré-operatórios estão associadas à morbidade perioperatória e vários trabalhos demonstraram que
os exames pré-operatórios de rotina não beneficiam o paciente.
Em estudo realizado pelo grupo do Benarroch-Gampel e col. com 73.596 prontuários de
pacientes submetidos a cirurgias eletivas verificou-se que os exames pré-operatórios foram
realizados em 63,8% dos pacientes; 61,6% desses pacientes tiveram pelo menos um resultado
anormal, mas foram submetidos a cirurgia apesar dos resultados alterados. Depois do ajuste
das características do paciente e do procedimento, nem os exames pré-operatórios nem os
resultados anormais foram associados a desfechos pós-operatórios adversos, e concluíram
que tais exames são utilizados em excesso em pacientes submetidos a cirurgia ambulatorial
de baixo risco25,28-32 .
Contudo, exames laboratoriais específicos, indicados e solicitados com base em uma
história clínica e exame físico adequados, são apropriados para pacientes com doenças subjacentes conhecidas ou que tenham fatores de risco que afetariam o manejo operatório ou
aumentariam o risco, além de ser importantes para procedimentos cirúrgicos específicos de
alto risco.

Hemograma
O hemograma é um exame simples, barato, de fácil acesso, rápido que fornece informações sobre a produção das células sanguíneas e identifica a capacidade de transporte de oxigênio, faz uma avaliação básica do sistema imunológico, por meio da avaliação da contagem
de glóbulos brancos com diferencial, e de parte do sistema de coagulação pelas contagens
de plaquetas.
Mesmo assim, apesar de sua facilidade, podemos ter exames com falso-positivos e dados
alterados, mas que não são relevantes para a não realização do procedimento, podendo adiar
uma cirurgia desnecessariamente para uma eventual investigação clínica. Por isso devemos
estratificar grupos para se solicitar tal exame (Tabela 2). As características clínicas para se
considerar como indicações de hemograma incluem história que sugere anemia subjacente,
sangramento e outras doenças hematológicas, doentes com doença hepática, extremos de
idade e/ou previsão de perda significativa de sangue durante a cirurgia. Anemia é relatada
em aproximadamente 1% dos pacientes assintomáticos, e anemia cirurgicamente significativa tem uma prevalência ainda menor. Um estudo mostrou que graus moderados de anemia
pré-operatória estavam associados a um aumento significativo na mortalidade pós-operatória em 30 dias em idosos submetidos a cirurgias não cardíacas, mesmo sem perda sanguínea
significativa. Por isto é importante ter uma medida da hemoglobina basal para todos os
pacientes com 65 anos de idade ou mais e para pacientes mais jovens submetidos à cirurgia
com perspectiva de maior perda sanguínea28-33.
A leucocitose pode resultar de condições como infecções bacterianas ou virais, inflamações, leucemia ou estresse e a leucopenia pode ser consequente a uma doença do sistema
imunológico ou até mesmo quimioterapias. A plaquetose (ou trombocitose) pode ser vista
como uma resposta fisiológica ao estresse físico, exercício, trauma e até mesmo sem associaAvaliação Pré-Anestésica no Idoso | 29

ção a alteração patológica significativa, mas os aumentos persistentes podem ser um sinal de
uma doença hematológica. A plaquetopenia (ou trombocitopenia) ocorre com anormalidades hemorrágicas, doença da medula óssea, infecciosas, distúrbios imunológicos e quimioterapia. Normalmente, o sangramento não ocorre até que as contagens diminuam abaixo de
50.000/mm3, assim como pode ocorrer aumento da viscosidade e da coagulação nos casos
de trombocitose grave (maior que 1.000.000/mm3). A frequência de anormalidades significativas de glóbulos brancos ou plaquetas não suspeitas é relativamente baixa28-33.

Bioquímica sanguínea
Os exames laboratoriais bioquímicos também devem considerar as características clínicas de pacientes, além dos extremos de idade, distúrbios endócrinos, risco de disfunções
renal e hepática e uso de certos medicamentos que podem causar desequilíbrio eletrolítico
(ex.: diuréticos, digoxina, inibidores da enzima conversora da angiotensina ou bloqueadores
dos receptores da angiotensina, betabloqueadores) (Tabela 2). Alterações inesperadas dos
valores dos eletrólitos foram relatadas em um intervalo de 0,2-16,0%, onde mudanças no
manejo clínico não foram relatadas ou não foram efetivamente necessárias. Em um grande
estudo de Leung et al., a hipernatremia pré-operatória está associada ao aumento da morbidade e mortalidade no período perioperatório de 30 dias.
Níveis elevados de creatinina são relatados apenas em 0,2-2,4% dos pacientes assintomáticos ou não selecionados, quando coletados exames de função renal. As alterações são
mais frequentes nos idosos e grupos de risco para disfunção renal, já que há uma diminuição
fisiológica progressiva da taxa de filtração glomerular com a idade, a partir dos 30 anos,
sendo mais acentuada nos pacientes geriátricos. Pacientes com insuficiência renal discreta a
moderada têm um risco aumentado de morbidade e mortalidade perioperatória, onde uma
creatinina sérica > 2,0 mg/dl prevê maiores índices de complicações cardíacas pós-operatórias. Por essas razões, é apropriado obter os valores da creatinina sérica em pacientes
com mais de 50 anos de idade, especialmente se houver maior probabilidade de hipotensão
intraoperatória ou uso de medicamentos nefrotóxicos ou outros fatores de risco. Para estes,
deve-se solicitar independente da idade28-33.
Alterações da glicemia foram relatadas em 0,9-40,4% dos pacientes e a frequência das
anormalidades aumenta com a idade e nos pacientes com fatores de riscos. Aumentos significativos da glicemia colocam os pacientes em risco de aumento da infecção, alterações da
cicatrização e alterações relacionadas com mudanças da osmolaridade sanguínea.

Coagulograma
O objetivo ao se solicitar coagulograma é identificar pacientes com risco de hemorragia intra e pós-operatória, sendo determinante da mudança da conduta anestésica em
diversos casos. As características clínicas a serem consideradas para se solicitar coagulogramas incluem distúrbios hemorrágicos, disfunção hepática e usuários de medicamentos anticoagulantes. Valores acima de 1,5 do INR alertam para a possibilidade de sangramento. Estes ainda contraindicam bloqueios do neuroeixo. Em um estudo com pacientes
assintomáticos ou não selecionados, anormalidades da coagulação foram relatadas em
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2,7% dos pacientes, onde apenas 0,2% puderam se beneficiar do resultado do teste. O coagulograma pré-operatório não deve ser solicitado a menos que seja indicado em função da
história clínica 28-33.

Eletrocardiograma (ECG)
A solicitação de um ECG pré-operatório tem o objetivo de identificar pacientes com
alto risco de infarto do miocárdio ou arritmia prévia. De acordo com as diretrizes pré-operatórias da American Society of Cardiology, 2014, e da American College of Cardiology/
American Heart Association, o ECG não é recomendado em pacientes sem fatores de
risco submetidos a procedimentos de menor risco. Normalmente os resultados do ECG
são válidos por um ano se forem normais ou se não houver alterações em comparação
com o anterior em pacientes sem nenhum sintoma/queixa cardíaca. O encaminhamento
adequado à cardiologia depois da identificação de achados anormais pode reduzir a mortalidade cirúrgica 21,28-31.
A Tabela 2 mostra uma diretriz geral utilizada no serviço de avaliação pré-anestésica
do DeKalb Medical Center, Estados Unidos, voltado para o paciente geriátrico para determinar os exames pré-operatórios apropriados para cada paciente. Esses exames devem ser
discutidos e apresentadas indicações para seu uso em populações e cirurgias específicas.
Tabela 2 – Guideline de avaliação laboratorial pré-operatória
Teste
Hematócrito/Hemoglobina
Válido por 30 dias se normal

ECG
Válido por 1 ano se normal
e/ou não houve nenhuma
mudança

Ureia/Creatinina
Válido por 30 dias se normal

TP

Tipo de Paciente
Pacientes masculinos ≥65 anos
Mulheres que menstruam ≥12 anos
Pacientes que apresentam os seguintes critérios:
Doação recente de sangue autólogo
História de anemia, câncer, sangramento anormal, doença
renal ou uso de anticoagulantes, DAC.
Pacientes que irão se submeter aos seguintes procedimentos:
Histerectomia, miomectomia, artroplastia de quadril, cirurgia
abdominal maior, cirurgia vascular, procedimentos com
potencial perda sanguínea significante
Idade ≥60 anos
Qualquer idade com dor torácica
História de doença cardíaca/arritmia
Tratamento para HAS
DM
Obesidade mórbida (IMC >40)
Idade >60 anos de idade
DM
Paciente dialítico
Paciente em uso diurético/digoxina
Paciente em uso de cumarínicos

Tabela com diretriz utilizada no serviço de avaliação pré-anestésica do DeKalb Medical Center, Estados
Unidos, voltado para o paciente geriátrico.
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Avaliação cardiológica dos pacientes idosos
A avaliação cardiológica do idoso pode ser feita de acordo com as orientações da ACC/
AHA 2014 para cirurgias não cardíacas, não havendo nenhuma distinção em relação à população não idosa. Essas recomendações utilizam primeiramente o estado funcional de cada
paciente por meio da estratificação nos equivalentes metabólicos (MET), pois o estado funcional tem uma relação direta com a probabilidade de eventos cardíacos maiores. Segundo
essa recomendação, os pacientes que têm menos de 4 MET beneficiam-se de um teste de
esforço farmacológico para definir se permanecerá com a programação cirúrgica ou se realizará uma cineangiocoronariografia e eventual revascularização miocárdica. Dessa forma,
testes positivos para isquemia merecem uma avaliação cardiológica especializada. Portanto,
as informações clínicas são fundamentais na estratificação do risco e para a solicitação racional de exames cardiológicos (Figura 2).

Figura 2 – Fluxograma de avaliação cardiológica pré-operatória para coronariopatia.
MET: equivalente metabólico; DAC: doença arterial coronariana

Reproduzido de 2014 ACC/AHA Guideline on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Management of Patients
Undergoing Noncardiac Surgery.
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É importante notar que MET > 4, segundo o guideline AHA 2014, elimina, na maioria
dos casos, a necessidade de novos exames cardiológicos. Esse mesmo guideline estabelece
outras diretrizes, com base em evidências, que ajudam na orientação da avaliação cardiológica pré-operatória em relação aos exames mais frequentemente solicitados, devidamente
resumida na Tabela 3.
Tabela 3 – Recomendações sobre os principais exames cardiológicos
Recomendações
Eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações
ECG de repouso pré-operatório é razoável para pacientes com coronariopatia
ou outras doenças estruturais cardíacas significativas, exceto para cirurgias de
baixo risco
ECG de repouso pré-operatório pode ser considerado para pacientes assintomáticos, exceto para cirurgias de baixo risco
ECG de repouso pré-operatório de rotina não é útil para pacientes assintomáticos submetidos a cirurgias de baixo risco
Ecocardiografia de repouso
É razoável que pacientes com dispneia de origem desconhecida sejam submetidos a avaliação ecocardiográfica pré-operatória
É razoável que pacientes com falência cardíaca, evoluindo com piora da dispneia ou outra mudança no estado clínico sejam submetidos a ecocardiografia
pré-operatória
Reavaliação ecocardiográfica depois de um ano, nos pacientes com disfunção
ventricular prévia documentada deve ser considerada
Avaliação ecocardiográfica pré-operatória de rotina não é recomendada
Teste de esforço para isquemia miocárdica e capacidade funcional
Para pacientes com elevado risco e excelente capacidade funcional, é razoável
abdicar de testes de esforço e prosseguir para a cirurgia
Para pacientes com elevado risco e capacidade funcional desconhecida, pode ser
razoável a performance de teste de esforço para conhecer a capacidade funcional,
se isso mudar o manejo do paciente
Para pacientes com risco elevado e capacidade funcional de moderada para boa,
é razoável abdicar do teste de esforço e prosseguir para a cirurgia
Para pacientes com risco elevado e capacidade funcional ruim, é razoável a execução de teste de esforço com exame de imagem para avaliar isquemia miocárdica
Teste ergométrico de rotina não é útil para cirurgias não cardíacas de baixo risco
Teste de esforço cardiopulmonar
Pode ser considerado para pacientes submetidos a procedimentos de alto risco
Teste de esforço farmacológico para cirurgias não cardíacas
É razoável que pacientes com risco elevado, a serem submetidos a cirurgias não
cardíacas, com capacidade funcional ruim, realizem ecocardiograma de estresse
com dobutamina ou cintilografia se isso mudar a conduta
A avaliação rotineira com teste de estresse não invasivo para cirurgias não cardíacas de baixo risco não é útil
Angiografia coronariana pré-operatória
Angiografia coronariana pré-operatória de rotina não é recomendada

CDR

NDE

IIa

B

IIb

B

III: Sem benefício
IIa

C

IIa

C

IIb

C

III: Sem benefício

B

IIa

B

IIb

A

IIb

B

IIb

C

III: Sem benefício

B

IIB

B

IIa

B

III: Sem benefício

B

III: Sem benefício

C

CDR = classe de recomendação; NDE = nível de evidência.

Reproduzido de: 2014 ACC/AHA Guideline on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Management of Patients
Undergoing Noncardiac Surgery.
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Portanto, o que podemos notar, de acordo com os principais guidelines, é que a idade isoladamente não constitui um fator determinante na escolha de exames cardiológicos, como
já dito antes. Na verdade, os pacientes idosos acabam necessitando de mais exames não por
causa da idade, mas sim porque apresentam outras comorbidades ou um estado físico deteriorado que justificam uma investigação pormenorizada.

Monitorização da glicemia
Existem evidências de que controle glicêmico intensivo, mantendo valores mais próximos ao normal, reduz risco de morte assim como sepse, insuficiência renal aguda e transfusão sanguínea. Preconiza-se monitoração da glicemia capilar a cada 1 a 2 h antes, durante e
depois dos procedimentos cirúrgicos nos pacientes diabéticos22 .
Nos pacientes tratados usualmente com insulina, deve-se prescrever 50% da dose de insulina de ação semilenta ou lenta na manhã da operação e suplementar com doses pequenas,
conforme o resultado da glicemia capilar.
Nos pacientes em uso de agentes orais, suspender a medicação com base na sua meia-vida e
retornar depois, juntamente com a liberação da dieta. A metformina, por exemplo, deve ser suspensa idealmente 48h antes do procedimento e seu retorno fica condicionado à situação clínica
de segurança renal e de hidratação. A introdução precoce das biguanidas (ex.: metformina) pode
estar associada a quadros graves de acidose lática, sendo uma das manifestações da dor abdominal. Os redutores da ação da alfaglicosidase (ex.: acarbose) podem ser suspensos no dia da cirurgia, para sua ação o paciente deve estar se alimentando. As glitazonas podem ser mantidas, já que
têm efeito prolongado e a suspensão por curto espaço de tempo não trará prejuízos ao controle
glicêmico. As sulfonilureias (ex.: clopropamida) suspender 48–72h antes do procedimento34.

Anemia
A anemia pré-operatória e pós-operatória são comuns no paciente cirúrgico idoso e estão associadas a isquemia miocárdica, quedas, cicatrização e reabilitação inadequadas. No
entanto, não há forte evidência específica para a população cirúrgica idosa sobre quando e
quanto transfundir para otimizar a concentração de hemoglobina, considerando as possíveis complicações relacionadas com a transfusão. Os dados observacionais sugerem que os
pacientes com idade superior a 65 anos de idade têm maior mortalidade depois de cirurgia
não cardíaca de maior porte quando ocorre perda sanguínea importante com hematócrito
pré-operatório <24%, mas menor mortalidade se o hematócrito pré-operatório for de 30% a
36% e com perda de sangue intraoperatória <500 mL.2
A otimização pré-operatória poderá ser feita em pacientes com insuficiência cardíaca
corrigível, arritmias, insuficiência ventricular esquerda não controlada, algumas coagulopatias, anemia grave, diabetes mal controlada, hiperglicemia grave, grandes distúrbios eletrolíticos ou infecção pulmonar com sepse. Outra situação bastante comum é um paciente
idoso anticoagulado com fibrilação atrial. Embora seja sempre necessário avaliar o risco de
hemorragia versus tromboembolismo, a cirurgia geralmente pode ser realizada em doentes
tratados com varfarina, utilizando concentrados de complexos de protrombina para corrigir
o INR para valor inferior a 1,5. A suspensão dos novos anticoagulantes orais dabigastran
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rivaroxabano e apixaban, durante 1 a 2 dias, pode ser eficaz se a função renal estiver preservada, caso isso não ocorra e como melhores práticas ainda não foram estabelecidas, podem
ser utilizados concentrados de complexos protrombínicos3.

Doenças respiratórias
Complicações pulmonares são encontradas em 25% a 50% depois de procedimentos cirúrgicos de maior porte. Algumas medidas importantes para reduzir complicações pulmonares são:
1) tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) - os pacientes devem
ser otimizados tanto quanto possível; operações eletivas devem ser adiadas na presença de
infecção respiratória ativa e antibióticos profiláticos devem ser usados quando clinicamente
apropriados antes destas cirurgias24;
2) interrupção do tabagismo - deve ser orientado, sendo geralmente recomendado pelo
menos oito semanas de abstinência antes da cirurgia35,36;
3) tratamento de quadros asmáticos - com corticosteroides, pois seu uso por períodos
curtos não aumenta a incidência de infecções e diminuem os episódios de broncospasmos37.

Avaliação do risco neuropsicológico
A disfunção cognitiva pós-operatória (DCPO) e o delírio são comuns nos idosos e apesar de se confundirem são duas condições distintas. A DCPO pode persistir por semanas
a meses e muitas vezes passar despercebida sendo confundida com o envelhecimento natural, enquanto o delírio, é um distúrbio de cognição precoce e mais fácil de se detectar
clinicamente3. Ambos estão associados a complicações, mortalidade, incapacidade de longa
duração, aposentadoria, dependência da seguridade social e maiores custos4,5. Os fatores
predisponentes incluem idade avançada, doença metabólica, comorbidades, menor nível
educacional e antecedentes de acidente cerebrovascular. Ao programar a cirurgia eletiva em
pacientes idosos, avaliar o risco de alterações cognitivas pós-operatórias e o impacto sobre
a sua qualidade de vida e planejar medidas que minimizam esses eventos, considerando a
disfunção fisiológica generalizada e a vulnerabilidade do paciente3.
O reconhecimento dos fatores de risco para as alterações cognitivas, embora geralmente
não modificáveis, deverá fazer parte da avaliação pré-operatória de rotina3,38.
Consulta geriátrica multidisciplinar proativa abrange uma equipe formada por geriatra,
assistentes sociais, fisioterapeutas, anestesistas, cirurgiões, médicos, enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, especialistas em dor e terapeutas de estoma com o objetivo de otimizar o paciente no período perioperatório é indicada para reduzir
a incidência de alterações cognitivas39.
Recomenda-se que em pacientes idosos que serão submetidos à cirurgia eletiva maior,
os mesmos devem ser rastreados quanto aos fatores de risco para o desenvolvimento de delirium pós-operatório oito semanas antes da cirurgia e diariamente nos três primeiros dias
depois da cirurgia6.

Avaliação do risco nutricional
A desnutrição proteico-energética é a condição nutricional comumente presente na população geriátrica e esse fato está associado ao aumento das taxas de morbidade e mortaliAvaliação Pré-Anestésica no Idoso | 35

dade40. Essa condição nutricional também está relacionada com as complicações perioperatórias, que aumentam o risco de pneumonia, intubação prolongada, retardo na cicatrização
cirúrgica, infecção, sepse e óbito em 30 dias14,15.
Nos indicadores do estado nutricional e da avaliação global do paciente deve incluir história dietética, exame físico e avaliação laboratorial15.
Para quantificar o grau de desnutrição em idosos no pré-operatório, parâmetros como
Índice de Massa Corpórea (IMC), mudanças no hábito de ingestão, perda de peso, imobilidade, estresse, doenças e problemas neuropsicológicos são investigados e otimizados por um
nutricionista que deve fazer parte de uma equipe multidisciplinar de avaliação geriátrica41.
Nutrição oral e suplementação para neutralizar o efeito da falta de apetite e da doença,
uso de suplementos de ferro, vitamina B12 e folatos devem ser considerados quando indicados. O jejum pré-operatório prolongado deve ser evitado e hoje há diversas ferramentas
para se evitar com jejum longo com uso de soluções em forma de líquidos claros ricos em
nutrientes para uso via oral23.

UTI no pós-operatório
Os critérios que definem a necessidade de UTI no pós-operatório são diversos em razão da
variedade de situações clínico-cirúrgicas de cada paciente. Entretanto, no caso dos idosos existe um detalhe fundamental a ser destacado observado em um estudo feito no Reino Unido,
que revelou que existe uma população de alto risco cirúrgico que corresponde a 12,5% dos pacientes submetidos a tratamento cirúrgico e que contribuem com mais de 80% da mortalidade.
Esse mesmo estudo concluiu que essa população é composta por pacientes com os seguintes
fatores de risco: doenças crônicas cardiorrespiratórias, doenças neurológicas, cirurgias de longa duração, cirurgias de emergência e idade superior a 65 anos. Portanto, frente a esses fatores,
há uma tendência (ou deveria haver) em se encaminhar com maior frequência a população
idosa para a UTI. Nesse sentido, é importante ressaltar que a decisão sobre a necessidade de
UTI deverá sempre levar em consideração não só as características clínicas, mas também o
porte cirúrgico do procedimento a ser realizado. Tal decisão não é fácil e, frequentemente,
acaba sendo equivocada, conforme mostrou o estudo de Pearse e cols.: a população de alto
risco contribuiu com 83,5% dos óbitos, todavia menos de 15% desses pacientes que foram a
óbito foram admitidos em algum momento na UTI. Esses dados demonstram uma sistemática
falha na determinação do destino dos pacientes de risco no pós-operatório, e exemplificam
bem a dificuldade em se definir o adequado destino pós-operatório. Por outro lado, a análise
dos mesmos dados, em uma perspectiva otimista, nos permite identificar os fatores que mais
ameaçam o idoso, fatores estes, frequentemente subestimados.
A otimização pré-operatória deve focar na redução do risco de complicações pós-operatórias, incluindo gestão perioperatória de comorbidades importantes, incluindo diabetes,
doença cardiorrespiratória e anemia.

Gestão da fragilidade
A fragilidade é identificada por uma avaliação geral do paciente do ponto de vista físico,
social e neuropsicológica. É definida como um estado vulnerável presente em indivíduos
idosos que predispõe a resultados adversos à saúde42 . O paciente pode apresentar caminha36 | Educação Continuada em Anestesiologia - Volume VIII

da lenta, fraqueza, inatividade, exaustão e encolhimento; pelo menos três desses critérios
devem estar presentes para diagnosticar a fragilidade43.
A presença de fragilidade aumenta o risco de complicações perioperatórias,45.
Embora várias ferramentas de avaliação da fragilidade sejam capazes de identificar o
risco, ainda não está claro se a fragilidade pode ser modificada no pré-operatório e se a modificação se traduziria em melhores resultados perioperatórios. Trabalhos têm sido realizados utilizando a pré-reabilitação antes da cirurgia46,47. Ensaios clínicos melhorando a massa
muscular com inibidores da conversão da enzima da angiotensina, hormônios como a testosterona, ou suplementos como a vitamina D não resultaram em benefícios esperados48,49.
Em 2001, a associação de anestesiologistas da Grã-Bretanha e da Irlanda emitiu diretrizes sobre anestesia e cuidados perioperatórios de idosos. Eles afirmaram que pacientes com
idade ≥80 anos apresentam um desafio aos anestesistas, que precisam adquirir e manter a
habilidade e experiência na gestão desses pacientes.
A avaliação pré-operatória por um médico geriatra ou por equipe multidisciplinar ou por
uma equipe proativa poderia ser muito útil para planejar a cirurgia por meio da detecção
e tratamento de condições não diagnosticadas. Ao quantificar o risco para a cirurgia, um
planejamento da gestão perioperatória, ficaria o paciente sob os cuidados do geriatra e de
diferentes especialistas e profissionais de saúde50.
A equipe multidisciplinar deve traçar estratégias para a identificação e a modificação dos
fatores que possam interferir no resultado cirúrgico, promovendo ações para melhorar as
funções físicas, psicológicas, emocionais e socioculturais visando assim, corresponder às
expectativas do paciente e de sua família.
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33. Böhmer AB, Wappler F, Zwissler B et al. Preoperative risk assessment—from routine tests to individualized investigation Dtsch Arztebl Int, 2014;111:437-46.
34. Guedes AA, Lawall PM, Silva AB, et al. Preoperative management of hypoglycemic medications. Rev Med Minas
Gerais, 2011;21(4Supl 4): S38-S41.
35. Brooks-Brunn JA. Predictors of postoperative pulmonary complications following abdominal surgery. Chest,
1997;111:564-71.
36. Warner MA, Offord KP, Warner ME et al. Role of preoperative cessation of smoking and other factors in postoperative pulmonary complications: a blinded prospective study of coronary artery bypass patients. Mayo Cin Proc,
1989;64:609-16.
37. Kabalin CS, Yarnold PR, Grammer LC. Low complication rate of corticosteroid treated asthmatics undergoing
surgical procedures. Arch Intern Med, 1995;155:1379-84.
38. Bagri AS, Rico A, Ruiz JG. Evaluation and management of the elderly patient at risk for postoperative delirium. Clin
Geriatr Med, 2008;24:667-86.
39. Marcantonio ER, Flacker JM, Wright RJ et al. Reducing delirium after hip fracture: a randomized trial. J Am Geriatr
Soc, 2001;49:516-22.
40. Dudrick SJ. Nutrition management of geriatric surgical patients. Surg Clin North Am, 2011;91:877-96.
41. Rosenthal RA. Nutritional concerns in the older surgical patient. J Am Coll Surg, 2004;199:785-91.
42. Walston J, Hadley EC, Ferrucci L et al. Research agenda for frailty in older adults: toward a better understanding
of physiology and etiology: summary from the American Geriatrics Society/National Institute on aging research
conference on frailty in older adults. J Am Geriatr Soc, 2006;54:991-1001.

38 | Educação Continuada em Anestesiologia - Volume VIII

43. Fried LP, Tangen CM, Walston J et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med
Sci, 2001;56:M146-56.
44. Bagnall NM, Faiz O, Darzi A et al. What is the utility of preoperative frailty assessment for risk stratification in
cardiac surgery? Interact Cardiovasc Thorac Surg, 2013;17:398-402.
45. Robinson TN, Wu DS, Pointer L et al. Simple frailty score predicts postoperative complications across surgical
specialties. Am J Surg, 2013;206:544-50.
46. Gillis C, Li C, Lee L et al. Prehabilitation versus rehabilitation: a randomized control trial in patients undergoing
colorectal resection for cancer. Anesthesiology, 2014;121:937-47.
47. Swank AM, Kachelman JB, Bibeau W, et al. Prehabilitation before total knee arthroplasty increases strength and
function in older adults with severe osteoarthritis. J Strength Cond Res, 2011;25:318-25.
48. Sumukadas D, Band M, Miller S, et al. Do ACE inhibitors improve the response to exercise training in functionally
impaired older adults? A randomized controlled trial. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2014;69:736-43.
49. Rizzoli R, Boonen S, Brandi ML, et al. Vitamin D supplementation in elderly or postmenopausal women: a 2013
update of the 2008 recommendations from the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO). Curr Med Res Opin, 2013;29:305–13.
50. Dewan SK, Zheng SB, Xia SJ. Preoperative geriatric assessment: Comprehensive, multidisciplinary and proactive.
Eur J Intern Med, 2012;23:487-494.

Avaliação Pré-Anestésica no Idoso | 39

Capítulo 03

Aspectos Fisiológicos do
Envelhecimento
Arnaldo Aires Peixoto Júnior
Camila Pinto de Nadai
Charlys Nogueira Barbosa

Aspectos Fisiológicos do Envelhecimento
Epidemiologia do Envelhecimento
A população brasileira passou recentemente por uma taxa significativa de crescimento,
chegando a 3% ao ano entre as décadas de 1950 e 1970. Desde então, dois fenômenos vêm
modificando a distribuição etária do país. O maior acesso aos serviços de saúde tem implicado redução acentuada dos níveis de fecundidade e das taxas de mortalidade. Como consequência, o aumento do percentual de pessoas idosas vem ocorrendo de forma acelerada.
Para entender a magnitude dessa transformação, em 1940 o percentual de idoso era de
4,1% (1,7 milhão) da população geral chegando, em 2010, a 11% (20,6 milhões). Paralelamente, a população com idade inferior a 15 anos passou a apresentar diminuição em números absolutos e relativos. Conforme previsões recentes, em 2030 o Brasil terá o subgrupo
populacional com idade acima de 45 anos como o único que irá crescer, passando a se tornar
um país de velhos1.

Importância da Fisiologia do Envelhecimento
O processo de envelhecimento é caracterizado por alterações anatômicas e da fisiologia,
de caráter progressivo e influenciado por fatores genéticos, ambientais e pelo estilo de vida.
Apesar de não uniforme, esse processo é relativamente previsível, com início após o nascimento e se intensificando principalmente após os 25 anos.
Modificações na anatomia e na composição corporal vão influenciar os achados do
exame físico, as imagens radiológicas, as técnicas utilizadas em procedimentos invasivos,
o risco de traumas e até mesmo a absorção, distribuição, ação e eliminação dos fármacos.
Já o conhecimento sobre a fisiologia do envelhecimento é importante pois implica entender a maior suscetibilidade a fatores agressores, assim como a resposta do organismo a
desafios ambientais com aumento da atividade física, mudanças bruscas posturais, restrição
ao oxigênio e exposição a fármacos2 .

Alterações na Composição Corporal
Após os 25 anos, mudanças na composição corporal passam a se tornar mais evidentes.
A redução do número de células implica redução do tamanho e da função de alguns órgãos
como fígado e rins. Certa redução progressiva das fibras musculares também passa a acontecer, resultando em diminuição da capacidade física do indivíduo com idade mais avançada.
A Figura 1 mostra a comparação entre composição corporal do indivíduo com 25 e 75 anos.
Outra consequência importante dessa redução é a diminuição da água intracelular, a
qual está armazenada no interior das células de vários órgãos e tecidos, em especial dentro
dos músculos. Essa redução da água intracelular explica, em parte, a maior suscetibilidade
dos indivíduos mais idosos à desidratação.
Modificações na farmacocinética também resultam da redução da água intracelular.
Fármacos hidrossolúveis como a digoxina e os anticoagulantes tornam-se mais disponíveis,
portanto, mais propícios a causarem efeitos adversos.
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Em paralelo a essa modificação, há um aumento da contribuição do compartimento gorduroso para a composição corporal, que chega a dobrar entre os 25 anos, quando representa
15% do peso corporal, e os 75 anos, quando chega a 30% do peso corporal3. Acumulada
principalmente na região do abdome, aumenta a resistência periférica à insulina e o risco de
doenças cardiovasculares. Há acúmulo de gordura também por entre as fibras musculares,
com redução do desempenho delas.
Outra implicação resultante do aumento do compartimento gorduroso é o maior acúmulo de fármacos lipossolúveis como os benzodiazepínicos. Isso explica alterações quanto
à farmacocinética desses medicamentos, com risco maior da recirculação, assim como com
o aumento da meia-vida e prolongamento dos efeitos adversos2 .

Figura 1 – Comparação entre composição corporal do indivíduo com 25 e 75 anos (adaptado de Goldman, 1970)

O aumento do compartimento gorduroso e a respectiva redução da massa muscular
que acontece com o envelhecimento modificam também os parâmetros de normalidade
do índice de massa corpórea (IMC). Assim, entre os adultos jovens, o IMC normal seria
entre 18,5 kg/m 2 e 24,9 kg/m 2 , enquanto entre os indivíduos idosos o eutrofismo seria
considerado quando o IMC estivesse entre 22 kg/m 2 e 27 kg/m 2 . Idosos com IMC inferior a 22 kg/m 2 têm mortalidade maior, provavelmente relacionada com a diminuição da
reserva funcional resultante da diminuição da massa muscular4.

Alterações Cardiovasculares
À inspeção torácica, pode-se encontrar cifose torácica e alargamento anteroposterior, enquanto na inspeção dinâmica observa-se diminuição da expansibilidade da caixa torácica.
Todas essas alterações fazem parte do processo natural do envelhecimento5.
Na ausculta cardíaca, é comum a presença de hipofonese, quarta bulha e estalido protossistólico. Sopro sistólico em foco aórtico pode ser decorrente de calcificações ou esclerose
do anel da válvula aórtica, podendo estar presente em cerca de 50% dos idosos. Os sopros
diastólicos, no entanto, são sempre patológicos5.
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No miocárdio, há perdas de miócitos e aumento do tecido conjuntivo nos espaços intersticiais com acúmulo de lipofuscina. Nas válvulas, ocorre processo degenerativo, com
acúmulo de tecido fibroso e enrijecimento gradativo. No sistema condutor há perda de células, particularmente, do nó sinoatrial, no qual ocorrem acúmulo de tecido adiposo, fibras
colágenas e elásticas6.
As alterações hemodinâmicas decorrentes do envelhecimento caracterizam-se pela
redução da reserva funcional, com diminuição da resposta cardiovascular ao esforço. Os
principais mecanismos envolvidos são o envelhecimento arterial e cardíaco, o estresse oxidativo e a resposta inflamatória celular7. O coração diminui sua capacidade de utilização de
oxigênio e frequência cardíaca máxima; assim, quando solicitado além de suas capacidades
pode evoluir para insuficiência cardíaca6.
Existe uma marcante diminuição na resposta do sistema cardiovascular à estimulação beta-adrenérgica com consequente diminuição da frequência cardíaca máxima. Para compensar
essa baixa resposta, há aumento das catecolaminas plasmáticas principalmente durante exercício físico, havendo, assim, aumento do volume diastólico final8. O efeito vasodilatador dos
agonistas beta-adrenérgicos sobre a aorta e os grandes vasos também diminui com a idade,
bem como a resposta miocárdica inotrópica às catecolaminas e a resposta de barorreceptores à
mudança de posição, predispondo para a ocorrência de síncope e hipotensão postural9.
Os processos degenerativos e os depósitos celulares estão presentes desde o nódulo sinoatrial até o nódulo atrioventricular e o feixe de His. A infiltração gordurosa que separa o
nódulo sinoatrial da musculatura subjacente contribui para o surgimento de arritmias sinusais9. Arritmias são frequentes e sua prevalência aumenta tanto em cardiopatas como em
não cardiopatas em virtude de alterações fisiológicas e estruturais decorrentes do envelhecimento, como enrijecimento arterial, hipertensão arterial sistólica, hipertrofia ventricular
com consequente aumento atrial esquerdo. Das arritmias, a fibrilação atrial é mais encontrada na prática clínica, com prevalência estimada de 9% nos pacientes acima de 80 anos10.
Alterações progressivas da estrutura e da função vascular levam ao espessamento difuso
das camadas média e íntima e à diminuição da complacência arterial. Como consequência,
há aceleração da velocidade de propagação da onda de pulso e elevação da pressão sistólica.
O resultado é o aumento crônico da pressão de pulso (diferença entre as pressões sistólica e
diastólica), resultando em elevação da pós-carga9.
A principal fisiopatologia da hipertensão arterial sistólica isolada no idoso se dá em
consequência do processo de envelhecimento anormal do vaso que envolve mecanismos
neuro-hormonais e vasculares, resultando em rigidez das grandes artérias e efeito do envelhecimento vascular precoce. Essas alterações se caracterizam por aumento da pressão
sistólica e pressão diastólica normal ou reduzida, causando pressão de pulso alargada11.
Ocorre hipertrofia do ventrículo esquerdo, causando aumento da pressão arterial dependente da idade. Observa-se, também, aumento no número e na espessura das fibras colágenas
presentes no miocárdio. Há aumento da rigidez da parede arterial que ocorre principalmente na camada média. Em função da rigidez das paredes, as artérias aumentam de diâmetro e
de espessura. O aumento da velocidade da onda de pulso aórtico e a diminuição da pressão
diastólica são outras consequências da rigidez aórtica8.
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A alteração fisiológica mais comum no envelhecimento cardiovascular é a disfunção diastólica. A fração de ejeção e o débito cardíaco em repouso não costumam alterar. A menor
capacidade de adaptação ao estresse se dá principalmente pelo comprometimento do enchimento diastólico do ventrículo esquerdo e pelo aumento da pós-carga decorrente da rigidez
arterial. O prejuízo à elevação da frequência cardíaca e ao aumento da ejeção ventricular
esquerda são as mudanças mais drásticas que ocorrem na reserva funcional9 (Quadro 1).
Quadro 1 – Algumas alterações pertinentes que ocorrem com o envelhecimento e suas
implicações clínicas
• Atrofia de fibras musculares endocárdicas

• Pressão arterial aumentada

• Aterosclerose vascular

• Aumento da contração atrial com B4 audível

• Diminuição da complacência do VE

• Aumento de arritmias

• Diminuição do número de células
marca-passo

• Risco elevado de hipotensão arterial

• Diminuição da sensibilidade dos
barorreceptores

• Diminuição da tolerância a esforços

Alterações Pulmonares
O sistema respiratório sofre, ao longo do processo natural do envelhecimento, alterações
anatômicas e estruturais de amplitude variável, que fazem parte de um mecanismo amplo de
alterações inerentes à idade avançada. Essas alterações associam-se à deterioração da função
pulmonar, a qual tem profundo impacto na mortalidade da população idosa. Alguns fatores
são considerados agravantes para o processo de declínio acentuado da função pulmonar
como tabagismo, poluição ambiental e exposição ocupacional7.
As alterações estruturais são consideradas o fator mais importante para o declínio da
função pulmonar com o envelhecimento. As alterações no tecido conectivo pulmonar, a
redução da complacência da parede torácica, a acentuação da cifose torácica e a diminuição
da força muscular são fatores limitantes que comprometem a reserva funcional e causam
sintomas respiratórios12 .
O processo de envelhecimento afeta diretamente a caixa torácica, as cartilagens costais
acumulam cálcio e se tornam endurecidas e menos maleáveis. Ocorre, também, atrofia
dos músculos respiratórios, principalmente do diafragma. Essas alterações comprometem
a realização dos movimentos respiratórios, o aumento do diâmetro torácico e a redução
do reflexo da tosse5. Tem lugar uma atrofia do epitélio colunar ciliado e das glândulas da
mucosa brônquica. Assim, a função mucociliar torna-se deficiente, o que facilita a instalação de infecções8.
Já as alterações funcionais afetam todos os aspectos do sistema respiratório, reduzindo
a eficiência das trocas gasosas. Ocorrem aumento do volume residual e desproporção da
relação ventilação/perfusão12, além da redução na capacidade de retração elástica, ocasioAspectos Fisiológicos do Envelhecimento | 45

nando menor taxa de oxigenação sanguínea6. O volume residual aumenta em cerca de 50%,
a oxigenação é prejudicada, mas a PC02 não se altera8.
Durante o exame pulmonar, em algumas inspirações, estertores crepitantes podem ser
auscultados em ambas as bases, em consequência da diminuição da expansibilidade torácica; portanto, sem significado clínico5. Ocorrem, também, redução da capacidade vital (CV),
capacidade vital forçada (CVF), volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e
pressão arterial de O2 (PaO2)12 .
Todas as modificações que acontecem no sistema respiratório são lentas, mas progressivas. As alterações que se manifestam na arquitetura e na função pulmonar contribuem
para o aumento da frequência de pneumonia, aumento da probabilidade de hipóxia e diminuição do consumo máximo de oxigênio. Os pulmões tornam-se mais volumosos, os
ductos e bronquíolos se alargam e os alvéolos se tornam flácidos, com perda do tecido
septal. Como consequência, ocorre aumento de ar nos ductos alveolares com piora da
ventilação e perfusão8.
Surgem também redução do volume pulmonar para as trocas gasosas e aumento concomitante do espaço morto. A capacidade vital sofre redução não só por causa da complacência
torácica diminuída, mas em razão da redução da força dos músculos respiratórios. A perda
progressiva da massa muscular diminui a capacidade de tensão do diafragma. Ocorrem, também, mudanças na configuração do colágeno e a existência de pseudoelastina no parênquima
pulmonar que, juntas, causam progressiva queda da pressão de retração elástica do órgão12. A
sensibilidade dos quimiorreceptores do centro respiratório diminui com a idade, o que acarreta redução das respostas ventilatória e cardíaca diante de hipóxia ou hipercapnia13.
A capacidade pulmonar total (CPT) não é significativamente alterada, uma vez que a
perda de força dos músculos inspiratórios é compensada pela redução da tensão elástica da
parede torácica. O volume de ar corrente também pouco se altera12 .
A produção de surfactante está diminuída nos idosos. Como consequência, os alvéolos
podem colabar na expiração, provocando atelectasias. Ainda na deficiência de surfactante,
há o aumento da permeabilidade alveolar, que pode levar ao edema pulmonar. Mesmo com
sua perda progressiva, os idosos conseguem levar uma vida normalmente ativa8.

Alterações Renais
O envelhecimento renal pode ser agravado nos pacientes do sexo masculino por obstrução prostática e também pela existência de comorbidades, como doença renal prévia,
hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito, dislipidemia e tabagismo. Atualmente, a
doença renal secundária à hipertensão arterial, ao diabetes melito e às glomerulonefrites
configuram-se como as causas mais comuns de alteração do parênquima renal7.
Com o envelhecimento, ocorrem redução do peso dos rins, diminuição de sua área e da
filtração glomerular e, consequentemente, de suas funções fisiológicas. Os rins sofrem uma
série de modificações: os glomérulos diminuem em cerca de 40%, assim como os túbulos,
em número, volume e extensão. A degeneração dos glomérulos corticais resulta na atrofia
de arteríolas e aferentes e eferentes, levando à esclerose global14. As arteríolas desenvolvem
espessamento da íntima e duplicação da lâmina elástica, causando estenose do lúmen13.
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Verifica-se também um progressivo dobramento e espessamento da cápsula de Bowman,
que provoca um colapso de glomérulos, culminando no surgimento de microalbuminúria
e proteinúria14.
O fluxo plasmático renal é reduzido em cerca de 10% por década após a quarta década de
vida, mais significativo no córtex renal. E o ritmo de filtração glomerular reduz 1% para cada
ano de vida a partir dos 40 anos. As funções tubulares são preservadas e a concentração de
sódio apresenta-se nos limites da normalidade no idoso, embora sua resposta em processos
de desequilíbrio sejam mais lentas13. Assim, os idosos encontram-se mais propensos a hiponatremia e hipopotassemia quando em uso de diuréticos.
A homeostase de eletrólitos e no equilíbrio ácido-base não sofre alterações significativas.
Entretanto, a medida da taxa de filtração glomerular é bastante prejudicada em pacientes
idosos, por conta da creatinina sérica que é determinada pela produção muscular de creatinina diária que está reduzida. Assim, a medida da taxa de filtração glomerular superestima
a verdadeira função renal14.
O clearence de creatinina pode ser calculado facilmente pela fórmula a seguir:
(140-idade) × peso corporal em kg
Clearance de creatinina = 					
72 × creatinina plasmática em mg%
Como guia para ajuste de dose de medicamentos eliminados pela filtração glomerular, a
equação de Cockcroft and Gault leva em conta a massa magra corporal (MMC):
(140-idade) × MMC em kg
Clearance de creatinina = 					
72 × creatinina plasmática em mg%
MMC para homens = 50 kg + 2,23 kg considerando cada 2,54 cm acima de 152,4 cm
MMC para mulheres = 45,5 kg + 2,3 kg para cada 2,54 cm acima de 152,4 cm
As mulheres têm 10% menos que os valores encontrados para homens. No clearance de
creatinina para mulheres, deve-se multiplicar o valor encontrado na fórmula por 0,85. As
fórmulas utilizadas para estimar a taxa de filtração glomerular devem ser avaliadas com cautela nos idosos, principalmente nos maiores de 90 anos8.
Nos idosos, a produção do hormônio antidiurético está aumentada em relação aos jovens, porém sua ação tubular está prejudicada. A participação medular no mecanismo de
concentração e diluição tubular também se mostra comprometida em decorrência de fatores vasculares. Portanto, os idosos apresentam estado homeostático mais vulnerável aos
estados de restrição de água, apresentando maior chance de desidratação13.
Outras alterações funcionais do sistema renal são redução da acidificação da urina e piora da excreção de cargas ácidas, que são os fatores que mais contribuem para a nefrotoxicidade relacionada com medicamentos e contrastes intravenosos. Portanto, deve-se ter atenção
maior com o uso de drogas de excreção renal e potencialmente nefrotóxicas14.

Alterações Gastrintestinais
O sistema digestório também sofre alterações com o processo de envelhecimento. Na cavidade oral, a perda dos dentes é resultado da interação entre a falta de medidas preventivas
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e de doenças dentárias, e não do envelhecimento em si. É comum encontrarmos unidades
dentárias em mau estado, notoriamente em pacientes demenciados, e tal achado deve ser
observado e descrito.
Presbiesôfago é um termo que descreve as disfunções de motilidade esofagiana relacionadas com o envelhecimento. A redução do peristaltismo parece mais evidente no esôfago
distal e ainda mais clara após os 90 anos. Alterações neuromusculares de esôfago, assim
como de todo o tubo digestivo, estão relacionadas com essas disfunções15. Como a maioria
dos idosos não mostra sintomas, não se sabe ainda o significado clínico desses achados.
Estudos em idosos sadios revelaram alterações não significativas na produção basal e
estimulada de ácido gástrico com o avançar da idade. Percebe-se elevação do tempo de esvaziamento gástrico, o que pode interferir na absorção de medicamentos que dependem de
exposição ao suco gástrico (ácido), como antifúngicos, por exemplo16. Tais achados relacionados com a motilidade não parecem ter importância nas funções do intestino delgado.
A constipação intestinal é queixa muito frequente entre idosos, e a redução da motilidade, notoriamente a que ocorre no cólon, relaciona-se com o aumento dessas queixas. A
prescrição de medicamentos de ação anti-colinérgica, assim como analgésicos mais potentes, deve sempre considerar possível acentuação de tais sintomas com maior incidência de
quadro obstrutivo por fecalomas.
O fígado perde peso com a idade (em torno de 35%), assim como há redução proporcional do fluxo sanguíneo. Além da diminuição do número de hepatócitos, também
ocorre redução do número de mitocôndrias nos hepatócitos remanescentes. O depósito
de lipofuscina no decorrer dos anos determina cor acastanhada ao fígado. Importante
ressaltar que os testes de função hepática se mostram inalterados com o envelhecimento,
porém há redução da produção de albumina e colesterol, sendo a primeira responsável
pelo carreamento de diversos medicamentos, o que aumenta a fração de droga livre17. O
maior número de medicamentos utilizados pelos idosos e a redução do metabolismo deles
pelo fígado aumentam a incidência de efeitos colaterais e de interações medicamentosas
na população idosa. Destaca-se a necessidade de revisar os medicamentos utilizados, bem
como seu metabolismo, além de planejamento adequado dos medicamentos a serem utilizados por pacientes idosos antes, durante e depois de procedimentos cirúrgicos. As glicoproteínas têm secreção aumentada com o envelhecimento e como também apresentam
funções carreadoras de drogas, tal fato também interfere na farmacocinética de diversos
medicamentos de uso habitual.

Alterações Neurológicas
Entendemos até o momento que uma das grandes características do processo de envelhecimento é a falta de reserva funcional. Esse aspecto nos remete à propensão maior dos
idosos a complicações como delirium, alteração do nível de consciência e déficits cognitivos
posteriores a procedimentos anestésicos, por vezes persistentes.
Alterações anatômicas, como acentuação das curvaturas da coluna vertebral e desidratação dos discos intervertebrais, são características do envelhecer, sendo, inclusive, um dos
fatores que levam à redução da estatura em mais ou menos um centímetro por década a
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partir dos 40 anos. Importante estar atento, pois tais alterações podem interferir em procedimentos relacionados com punções lombares.
Mudanças estruturais e funcionais, como atrofia cerebral, perda neuronal, redução de
neurotransmissores e de fluxo sanguíneo, têm sido descritas e são proporcionalmente mais
expressivas com o aumento da idade. Alterações histopatológicas características de doenças
neurodegenerativas (placas senis e emaranhados neurofibrilares) podem estar presentes
em biopsias cerebrais obtidas post mortem em indivíduos idosos cognitivamente normais,
porém em menor quantidade. Há também, no envelhecimento normal, atrofia cerebral progressiva que ocorre notoriamente no hipocampo, e tal achado foi demonstrado em estudos
de neuroimagem18. Hoje, já temos critérios de neuroimagem em ressonância magnética para
classificar a atrofia hipocampal dentro de parâmetros normais ou patológicos. Observa-se
ainda redução de neurotransmissores como acetilcolina, dopamina e serotonina, que podem estar também associados à maior incidência de doenças como Alzheimer, Parkinson e
depressão e de complicações neuropsiquiátricas de procedimentos anestésicos.
Do ponto de vista funcional, esperam-se declínios cognitivos com a idade e esse achado é
observado em estudos prospectivos19. As áreas cognitivas mais afetadas pelo processo de envelhecimento são memória e atenção, porém tais alterações, quando associadas meramente
ao envelhecimento, não trazem repercussões funcionais ao paciente, não o impedindo de
realizar suas atividades instrumentais ou básicas de vida diária, de tomar decisões ou mesmo de exercer funções de trabalho.
Hoje se reconhece que doenças como hipertensão arterial, diabetes e depressão, além
de outros fatores como dislipidemia e baixa escolaridade, são fatores de risco isolados para
evolução de déficits cognitivos que, nesses casos, podem não ser fisiológicos.
O sistema nervoso periférico também é afetado pela idade. Há progressiva degeneração
da mielina, atrofia axonal, redução de fibras nervosas que levam à redução do tempo de reação e à velocidade de condução neuronal.
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Ministério da Saúde. Datasus. Brasília, 2015. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/
cnv/obt10uf.pd. Acesso em: mai 2018.
2. Pereira SRM. Fisiologia do envelhecimento. In: Freitas EV, Py L. Tratado de geriatria e gerontologia. 4ª ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. p. 267-289.
3. Going S, Williams D, Lohman T. Aging and body composition: biological changes and methodological issues. Exerc
Sport Sci Rev, 1995; 23:411-58.
4. Lipschitz DA. Screening for nutritional status in the elderly. Prim Care, 1994; 21:55-67.
5. Estebez ES, Crociari NP. Anamnese e exame físico do idoso. In: Manso MEG, Biffi EC. Geriatria manual da LEPE:
Liga de Estudos do Processo de Envelhecimento. São Paulo: Martinari, 2015.
6. Lisboa IAST, Perossi JT. O processo normal de envelhecer. In: Manso MEG, Biffi ECA. Geriatria-Manual da LEPE:
Liga de Estudos do Processo de Envelhecimento. São Paulo: Martinari, 2015.
7. Galvan J, Mello RGB, Corte RRD. Envelhecimento humano: mudanças fisiológicas e alterações sensoriais. In:
Garcia E (Org.). Essências em geriatria clínica. Porto Alegre: Edipucrs, 2018. p. 33-38.
8. Pereira SRM. Fisiologia do envelhecimento. In: Freitas EV, Py L. Tratado de geriatria e gerontologia. 4ª ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. p. 267-89.
9. Everling EM., Moriguchi EH. Envelhecimento do sistema cardiovascular. In: Garcia E. (Org.). Essências em geriatria clínica. Porto Alegre: Edipucrs, 2018. p. 68-76.

Aspectos Fisiológicos do Envelhecimento | 49

10. Mohallem KL, Freitas EV, Gamarski R. Doença cardiovascular / fibrilação atrial. In: Freitas EV, Mohallem KL,
Gamarsky R et al. Manual prático de geriatria. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. p.185-92.
11. Campana EMG. et al. Hipertensão arterial. In: Freitas EV, Mohallem KL, Gamarsky R et al. Manual prático de
geriatria. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. p.147-60.
12. Everling E, Garcia E. Envelhecimento do sistema respiratório. In: Garcia E. (Org.). Essências em geriatria clínica.
Porto Alegre: Edipucrs, 2018. p.146-54.
13. Beirith A, Largura SWR. Alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento. In: Fernandes MB, Zalli M, Benghi AC et al. Geriatria para clínicos: medicina aplicada à terceira idade. Rio de Janeiro: Revinter, 2012. p.13-9.
14. Abel MC, Bruno RM. Envelhecimento do sistema urinário. In: Garcia E. (Org). Essências em geriatria clínica.
Porto Alegre: Edipucrs, 2018. p.449-58.
15. Nagaratnam N, Nagaratnam K, Cheuk G. Gastrointestinal system. In: Nagaratnam N, Nagaratnam K, Cheuk G.
Diseases in the elderly: age-related changes and pathophysiology. Switzerland: Springer, 2016.
16. Goldschmiedt M, Barnett CC, Schwartz BE et al. Effect of age on gastric acid secretion and serum gastrin concentrations in healthy man and women. Gastroenterology, 1991; 101:977-90.
17. Ward W, Richardson A. Effect of age on liver protein syntesis and degradation. Hepatology, 1991; 14:935-48.
18. Nagaratnam N, Nagaratnam K, Cheuk G. Neurological disorders and related problems in the elderly. In: Nagaratnam N, Nagaratnam K, Cheuk G. Diseases in the elderly: age-related changes and pathophysiology. Switzerland:
Springer, 2016.
19. Lyketsos CG, Chen LS, Anthony JC. Cognitive decline in adulthood: an 11.5-year follow-up of the Baltimore Epidemiologic Catchment Area study. Am J Psychiatry, 1999; 156:58-65.

50 | Educação Continuada em Anestesiologia - Volume VIII

Capítulo 04

Aspectos Farmacológicos do Idoso
Sebastião Ernesto da Silva Filho
José Maria Leal Gomes
Oscar César Pires

Aspectos Farmacológicos do Idoso
Introdução
O aumento da expectativa de vida, com melhor qualidade proporcionada pelo avanço tecnológico e por mais recursos disponíveis para tratamento de várias doenças, tem
propiciado, de forma significativa, o aumento da população de idosos. Em 2011, as pessoas com mais de 65 anos correspondiam a 13,3% da população norte-americana, aproximadamente 41,1 milhões de pessoas, enquanto aqueles com mais de 85 somavam 5,7
milhões. Essa maior longevidade oferece oportunidade para o surgimento e agravamento de comorbidades e das chamadas síndromes geriátricas (quedas, desnutrição, delirium, alterações cognitivas) com consequente aumento do consumo de fármacos por
esta população7.
Essa polifarmácia facilita o aparecimento de reações adversas a drogas (RAD), de interações medicamentosas e da não adesão à terapêutica. Muitas RAD são preveníveis, visto
que são relacionadas com o mecanismo de ação, com a possível diminuição do clearance
do fármaco, com interrupções indevidas, com interações medicamentosas e/ou mudanças
fisiológicas próprias da idade, que tornam o indivíduo mais sensível a efeitos esperados e
adversos da droga1-5,7,8.
Com o envelhecimento, aumenta a exposição de variabilidade interindividual, e pacientes
de mesma idade cronológica apresentam, muitas vezes, diferenças extremas na forma como
seu organismo responde ao estresse anestésico-cirúrgico, à capacidade de metabolização
das drogas e à habilidade para lidar com os efeitos adversos dos fármacos1. Pacientes idosos,
principalmente os mais debilitados, necessitam de doses menores de agentes anestésicos, o
que pode estar relacionado com alterações neurológicas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas causadas pelo envelhecimento fisiológico2 .

Farmacocinética
Após a administração de certa dose de um fármaco, a concentração sanguínea resultante é determinada pela quantidade absorvida com base na via de administração,
distribuição da porção absorvida entre os compartimentos corporais, metabolização e
eliminação do fármaco3.

Absorção e biodisponibilidade
O indivíduo idoso apresenta diminuição na produção de saliva e da secreção gástrica.
Embora isso possa causar diminuição na absorção de medicamentos, apenas pacientes mais
debilitados parecem apresentar prejuízo decorrente dessa alteração fisiológica1. Além disso, drogas administradas por via oral são absorvidas no trato digestivo e posteriormente
submetidas à extração hepática, no chamado metabolismo de primeira passagem, que leva
à diminuição da sua biodisponibilidade, que é inversamente proporcional à capacidade de
metabolização hepática e ao fluxo sanguíneo hepático (FSH)1.
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Distribuição
A concentração sanguínea do fármaco é inversamente proporcional ao seu volume de
distribuição (Vd)3,6. Depois da dose em bolus, a concentração sanguínea inicial será inversamente proporcional ao volume inicial (compartimento central ou V1). Administração
sequencial ou infusão da mesma droga gera uma concentração sanguínea que será inversamente proporcional à velocidade de eliminação dela e ao volume total de distribuição (Vd =
soma de todos os volumes dos compartimentos corporais para onde ela difunde)3.
A composição corporal sofre alterações com o passar da idade. Com o envelhecimento há
um aumento gradual do tecido adiposo (20% a 40%) concomitante com redução gradual da
massa magra e da água corporal total (10% a 15%), redução do volume plasmático e do volume intracelular (que pode ser agravado com o uso de diuréticos6). Isso leva a um aumento
no Vd de drogas lipofílicas (a maioria dos anestésicos venosos), que acabam por apresentar
aumento na duração do seu efeito, especialmente após doses repetidas ou infusões contínuas. Por outro lado, ocorre diminuição no Vd de fármacos hidrofílicos, com consequente
aumento na concentração sanguínea deles 1-3,5,6.
A maioria dos anestésicos se liga a proteínas, principalmente à albumina. Assim, a fração
livre dessas substâncias no plasma é inversamente proporcional à concentração de albumina. Frequentemente indivíduos idosos, apresentam déficits nutricionais com baixa concentração sanguínea de albumina, o que leva a um aumento na fração livre da droga, ou seja,
a porção da droga que é farmacologicamente ativa, produzindo os efeitos farmacológicos
desejados ou não. Por outro lado, é a fração livre que sofre os processos de metabolização e
eliminação. Não se conhece a extensão do resultado dessas modificações na farmacocinética do idoso, mas deve haver um cuidado maior em pacientes mais debilitados, principalmente durante o uso de drogas com grande ligação proteica, visto que o idoso apresenta
diminuição da reserva fisiológica1-3,5,6.
Por causa das alterações fisiológicas presentes nessa população, se observa aumento no
tempo de equilíbrio sangue-cérebro3.

Metabolismo
Entre as mudanças próprias da idade, são esperadas modificações anatômicas e funcionais do fígado. A massa hepática diminui 20% a 40% no idoso, e o fluxo sanguíneo hepático diminui 10% a cada década, retardando a chegada do fármaco ao fígado, resultando
em diminuição na taxa de metabolização1,2,4,6,7. Também ocorre progressiva diminuição na
função de várias isoenzimas do sistema microssomial citocromo P450, responsáveis pela metabolização de fase I, tornando a metabolização ainda mais lenta, tanto em idosos saudáveis
como nos mais debilitados1,2 . Em geral, redução no clearance é mais importante com drogas
de clearance limitado por fluxo (cerca de 30% a 40%), enquanto aquelas com clearance capacidade-limitante praticamente não mostram alteração2,5,6. A velocidade com que a redução
funcional ocorre parece ser influenciada por fatores genéticos, com indivíduos apresentando diferentes taxas de envelhecimento fisiológico, e também por outros fatores, como etnia,
sexo e tabagismo1,3. O clearance metabólico nas mulheres parece ser mais afetado pela idade
do que nos homens3.
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A metabolização de fase II (acetilação e conjugação) é pouco alterada em idosos saudáveis, mas em pacientes frágeis, com fratura de quadril, com delirium ou com pneumonia, as
esterases podem estar significativamente reduzidas1,3.

Eliminação
O envelhecimento é acompanhado de diminuição na quantidade de glomérulos renais,
cerca de 1% ao ano a partir dos 30 anos, mas um terço dos pacientes idosos não apresentará
diminuição na taxa de filtração glomerular (TFG) até os 90 anos. Parece que diminuições
na TFG estão mais relacionadas com comorbidades, como diabetes mellitus, hipertensão
arterial e insuficiência cardíaca crônica1. Porém, pacientes com diminuição na TFG são retentores de líquido, podendo apresentar acúmulo de líquido intra e extravascular2-6.
O idoso pode apresentar disfunção tubular renal, cujo efeito farmacológico ainda não
foi bem avaliado, mas que leva à limitação na capacidade de secretar e reabsorver solutos,
especialmente o sódio, levando à hipotonia medular, o que diminui a resposta ao hormônio
antidiurético, reduzindo a absorção de água tubular1,2 . A diminuição na função renal também pode desviar o clearance da droga do sistema renal para o sistema hepático1.
A disautonomia vascular renal do idoso o torna sensível a flutuações nos valores de pressão arterial por limitação na resposta reflexa a elas. As células tubulares renais do idoso são
mais sensíveis a hipóxia e agressões nefrotóxicas, além de apresentarem maior tempo para
uma possível recuperação2 .

Farmacodinâmica
Ainda há controvérsias quanto aos mecanismos, mas os idosos apresentam mudança na
forma como são afetados pela ação de algumas drogas, enquanto outras drogas não parecem
ter a ação alterada pela idade1.
Os alfarreceptores não são afetados pela idade, porém ocorre diminuição da população
e/ou afinidade dos receptores beta-adrenérgicos, com aumento da resistência a agonistas e
antagonistas1,6. O verapamil tem menor efeito na condução cardíaca e maior efeito vasodilatador; já o warfarin e o diazepam apresentam efeito mais intenso no idoso1.
Entre as possíveis causas da maior sensibilidade do idoso à ação dos anestésicos, citam-se
a perda de tecido neuronal, as alterações no número e na função de receptores, a redução no
número e na função das sinapses e também na conectividade funcional cerebral2,3.
A redução funcional em nível sináptico pode ser determinada pela alteração na homeostase celular de cálcio e redução na liberação pré-sináptica de GABA, que induz
aumento da população de receptores pós-sinápticos (up-regulação). Isso explica o efeito
exagerado dos benzodiazepínicos (que atuam nos receptores GABA A) quando administrado à população idosa 3,5.
O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório cerebral, com ação sobre receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) e receptores não NMDA (a-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolpropiônico – AMPA, ecaianato). Anestésicos voláteis, xenônio e óxido nitroso
inibem a atividade do receptor NMDA 3. A cetamina é antagonista dos receptores NMDA,
além de possuir efeito neuroprotetor por diminuir o risco de apoptose5.
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Pré-operatório
Em média, o idoso faz uso de dois a cinco fármacos ao dia. Assim, é importante o conhecimento desses fármacos, de uma possível história alérgica medicamentosa e se o indivíduo
já foi vítima de algum efeito adverso importante a alguma droga. Importante orientação
se refere à medicação que deve ser suspensa (hipoglicemiante oral) ou mantida (betabloqueador, anticonvulsivante). Idosos são mais propensos a apresentar fibrilação atrial (FA),
e aqueles que fazem uso crônico de betabloqueador apresentam risco ainda maior de desenvolver a arritmia, após suspensão abrupta do fármaco2,3.
Pacientes idosos são sensíveis a grandes elevações na frequência cardíaca (FC), tanto em razão do comprometimento do volume sistólico como do aumento no consumo miocárdico de
oxigênio1, além de apresentarem redução na sensibilidade dos barorreceptores e dos receptores
beta-adrenérgicos2,3. O idoso ainda possui espessamento e enrijecimento miocárdico e arterial
por perda de elastina5,6, com aumento da pós-carga, enquanto o coração tem capacidade contrátil
diminuída por mudanças anatômicas e funcionais3. Essas alterações tornam o paciente menos
tolerante a mudanças posturais, alterações no volume circulante e efeito inotrópico negativo ou
vasodilatador de alguns fármacos3. Em consequência da limitação contrátil, é fundamental manter o ritmo sinusal (contração atrial), e o equilíbrio entre pré-carga e pós-carga5,6.
Pacientes em uso de anticoagulantes ou antiplaquetários devem ter o risco do sangramento perioperatório comparado ao risco da suspensão da medicação (relacionado com a
indicação de seu uso)1.
A relação entre fitoterápicos e anestesia é pouco estudada. Alguns apresentam interações
medicamentosas com outros fármacos (p. ex.: gingko e alho com antiplaquetários). A Sociedade Americana de Anestesiologia julga prudente a suspensão dessa classe de medicamentos pelo menos duas semanas antes da anestesia, quando possível4.
Idosos em uso de inibidores da monoamino oxidase (IMAO), usados em casos de depressão
severa ou de difícil tratamento, não devem receber substâncias que interfiram na recaptação
de serotonina (p. ex.: meperidina e antidepressivos). Os IMAO bloqueiam a degradação da
noradrenalina e da serotonina, e essa associação pode desencadear síndrome serotoninérgica,
potencialmente fatal, com cefaleia, agitação, delirium, convulsão e hipertermia4.
Em pacientes com Parkinson, o uso de levodopa induz hipotensão ortostática e hipovolemia. Por outro lado, como tem meia-vida muito curta, sua suspensão leva à rápida descompensação da doença, com rigidez intensa que pode levar à dificuldade de ventilação. Antagonistas da dopamina (metoclopramida e fenotiazinas) podem piorar o quadro da doença4.
Haloperidol em pequenas doses pode ser útil no tratamento de agitação e delirium no
idoso, mas em altas doses pode desencadear efeitos extrapiramidais importantes4.

Intraoperatório
O idoso apresenta diminuição do peso e do fluxo sanguíneo cerebral, o que causa redução
na taxa de entrega da maioria dos agentes anestésicos no sistema nervoso central. Alterações
vasculares próprias do envelhecimento podem causar aumentos ainda maiores na latência,
principalmente dos agentes hipnóticos3,5. Há redução no número e função dos receptores de
acetilcolina, de serotonina e de dopamina5.
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Agentes inalatórios
Após os 40 anos, há decréscimo médio na concentração alveolar mínima (CAM) de 6%
a cada década para os agentes inalatórios voláteis, e de 7,7% para o óxido nitroso. A causa
dessa diminuição ainda não é esclarecida, mas pode estar relacionada com alteração funcional progressiva na conectividade cerebral. Também há uma resposta hemodinâmica aos
agentes anestésicos mais intensa que no indivíduo jovem, cuja intensidade é proporcional ao
grau de envelhecimento fisiológico de cada indivíduo1,2,3,6.
Desf lurano parece alterar menos a neurotransmissão mediada por acetilcolina em
nível de hipocampo, com menor potencial para o surgimento de distúrbio cognitivo3 .
A baixa solubilidade, curta latência e rápida recuperação induzem taquicardia com aumento rápido da concentração inspirada e apresentam diminuição da CAM no idoso5 .
Na comparação com propofol, não apresentou diferença na incidência de delirium ou
distúrbio cognitivo8 .

Propofol
Ao potencializar a ação do ácido gama-aminobutírico nos receptores gabaérgicos tipo
A (GABA A) dos neurônios cerebrais, o propofol provoca hiperpolarização, com diminuição da atividade excitatória neuronal e perda de consciência. O idoso apresenta alterações
progressivas tanto na farmacocinética quanto na farmacodinâmica do propofol, mas as alterações farmacocinéticas são mais importantes. A dose de indução do propofol pode ser
reduzida em cerca de 50% entre os 20 anos e 75 anos. A dose de manutenção em pacientes
acima de 70 anos é cerca de 40% menor do que a dose de manutenção para pacientes com
idade inferior a 50 anos2,5,6.
A redução nos níveis de pressão arterial causada pelo propofol é mais intensa no idoso,
mas durante infusão esse efeito costuma ser reduzido ao longo do tempo2 .
O clearance e o volume central do propofol estão diminuídos no idoso, e na mulher mais
do que no homem2 . O propofol tem 75% de ligação proteica5.
Quando comparado com sevoflurano e isoflurano, pacientes que receberam propofol
apresentaram incidência significativamente menor de disfunção cognitiva pós-operatória9.

Etomidato
O etomidato tem ação hipnótica e amnésica sem efeito analgésico. Por causar menos
instabilidade hemodinâmica que o propofol e o thionembutal, é considerado melhor opção para o idoso. Apresenta redução do Vd e do clearance no idoso, e por isso deve ter sua
dose diminuída em até 50% nessa população. Não apresenta alteração farmacodinâmica
no idoso2,5,6 .

Thionembutal
Estudos antigos, em pacientes com menos de 80 anos, não demonstraram alteração
farmacodinâmica importante do thionembutal. Porém ocorre uma diminuição no Vd. Por
isso, se empregado, a dose desse fármaco deve ser reduzida em relação à dose utilizada em
pacientes mais jovens. Estima-se que uma dose segura no idoso seja 2,5 mg/kg2,6.
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Midazolan
O idoso apresenta sensibilidade aumentada ao midazolan por causa de mudanças na
farmacodinâmica, mas não se sabe ao certo qual o mecanismo. Porém, para concentração
sanguínea igual, o idoso apresenta efeito mais intenso. O clearance do midazolan é diminuído no idoso e seu metabolismo dá origem ao hidroximidazolan, que é um metabólito ativo
e com excreção renal, podendo se acumular em pacientes com diminuição da função renal.
Este fármaco deve ser evitado em idosos por estar relacionado à produção de delirium2,7.

Opioides
O idoso apresenta maior sensibilidade aos opioides em razão das mudanças na densidade e na afinidade dos agonistas aos receptores. Embora essas alterações farmacodinâmicas
sejam mais importantes, alterações na farmacocinética de metabólitos farmacologicamente
ativos prolongam o tempo de ação e dos efeitos colaterais deles. O risco de depressão respiratória é bem maior entre os idosos2,3,5,6.
Fentanil – apresenta alta afinidade pelos receptores mu. Idosos apresentam diferenças
farmacodinâmicas e farmacocinéticas importantes, e o aumento progressivo da sensibilidade faz com que a dose em pacientes com 80 anos seja 50% menor que a dose para pacientes
com 20 anos. O clearance do fentanil não parece ser afetado pela idade2,6.
Remifentanil – opioide de ação ultracurta, é rapidamente metabolizado por esterases
não específicas plasmáticas e teciduais. O idoso de 80 anos, em comparação a pacientes com
20 anos, apresenta diminuição do volume do compartimento central em 25%, do clearance
em 33%, além de aumento da sensibilidade. Há um aumento tanto na latência quanto na
recuperação do efeito do remifentanil, no paciente idoso. Pelo metabolismo mais confiável
que apresenta, o remifentanil é o opioide ideal para uso no idoso, desde que se reconheça
a necessidade de diminuir a dose, respeite-se a latência aumentada e não se descuide no
tempo mais prolongado de recuperação2,3,5,6.
Morfina – sofre glicuronidação hepática, produzindo morfina-3-glicuronídeo (neurotóxico, pode causar convulsão) e morfina-6-glicuronídeo (com ação analgésica), ambas eliminadas por via renal. Atenção deve ser maior em pacientes com limitação funcional renal e/
ou hepática5. No idoso, o Vd da morfina, por ser fármaco hidrossolúvel, é metade do Vd no
jovem. As alterações farmacocinéticas são o motivo do aumento da sensibilidade do idoso
à morfina6.
Meperidina – apresenta 10% da potência da morfina e é metabolizada a normeperidina,
que sofre eliminação renal, tem meia-vida de 15 a 30 horas e em altas concentrações pode
causar agitação e convulsões. A meperidina produz efeito inotrópico negativo e tem propriedades anticolinérgicas, que estão relacionadas com o surgimento de delirium. Provavelmente a única utilidade da meperidina, hoje, é o controle de tremores pós-operatórios2 .

Bloqueadores neuromusculares
A farmacodinâmica dos bloqueadores neuromusculares (BNM) não se altera com a idade, com pouca alteração na relação entre dose ou concentração sanguínea e profundidade
do relaxamento muscular. Por outro lado, há mudanças na farmacocinética que levam a
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aumento da latência em cerca de 30 segundos a 1 minuto. Como alguns agentes BNM têm
metabolização hepática e eliminação renal, indivíduos com limitação funcional hepática e/
ou renal podem ter recuperação funcional prolongada em até 50%. O cisatracúrio, que sofre
degradação espontânea por eliminação de Hofman e por esterases plasmáticas, não depende de função hepática nem renal para ser eliminado, sendo boa opção para uso em pacientes
idosos; tem latência um pouco aumentada, mas o tempo de ação não se altera com a idade2,5.
O rocurônio é relaxante neuromuscular de ação intermediária que vem sendo utilizado em indução de sequência rápida pelo aumento da dose. Isso leva a prolongamento de
sua ação, especialmente em idosos5, que podem apresentar diminuição da metabolização
(hepática) e diminuição do fluxo sanguíneo tecidual (débito cardíaco diminuído). Para
reversão de sua ação residual ou para reversão em caso de urgência (não ventilo, não intubo), o sugamadex, uma gama-ciclodextrina modificada capaz de englobar a molécula de
rocurônio e de vecurônio formando um complexo que sofre eliminação renal, é imprescindível. A molécula englobada de rocurônio passa a ter o mesmo perfil farmacocinético
do sugamadex, que apresenta eliminação renal, com 75% na forma inalterada e não necessita de ajustes de dose no idoso2,3,5. A menor reserva respiratória do idoso (enrijecimento
torácico e pulmonar por perda de elastina, menor superfície de troca gasosa, alteração
ventilação-perfusão, diminuição da força e resistência diafragmática, aumento do volume de oclusão etc) torna ainda mais importante a recuperação da função neuromuscular
nessa população5,6. Idosos têm maior chance de apresentar dificuldade para tossir, hipoxemia, atelectasia e pneumonia6. O uso de anticolinesterásicos no auxílio da reversão
do BNM pode desencadear efeitos parassimpáticos, como bradicardia e hipersecreção
brônquica. Anticolinérgicos são utilizados para se evitar esses efeitos. O glicopirrolato
(amina quaternária) apresenta menos efeitos colaterais que a atropina (amina terciária),
por atravessar menos a barreira hematoencefálica 5.

Anestesia regional
Com o envelhecimento há um gradual aumento na sensibilidade neuronal aos anestésicos locais (AL) e diminuição de seu clearance, com consequente aumento em sua meia-vida
de eliminação. Além disso, há uma progressiva diminuição do volume do liquor, do teor
de mielina nas fibras mielinizadas, e do tamanho e da complacência do espaço peridural.
Assim, é aconselhável redução na dose e/ou volume do AL3,5.

Pós-operatório
O período perioperatório envolve a utilização de um número normalmente grande de
fármacos (anestésicos, analgésicos, antieméticos, antimicrobianos etc.), aumentando as
possibilidades de interação medicamentosa adversa e do surgimento de RAD. Outros fatores
também podem interferir com resultado da ação das drogas utilizadas, como o volume de
hidratação, que pode aumentar o Vd de drogas hidrossolúveis, levando à subdosagem ou ao
aumento no tempo de eliminação das mesmas. Disfunção renal ou hepática pós-operatória
pode levar ao retardo na eliminação das drogas, com aumento na chance de aparecimento
de toxicidade1.
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Dor
Algumas características da população idosa dificultam a avaliação e o tratamento de
alguns sintomas e/ou suas causas. A avaliação de dor, por exemplo, pode ser limitada por
déficits cognitivos, aspectos culturais, existência prévia de síndrome dolorosa crônica, entre
outros. Por outro lado, o risco aumentado de limitação funcional renal aumenta o risco do
uso de anti-inflamatórios, que também representam risco para pacientes propensos a apresentarem lesão de mucosa gástrica1.
O tratamento da dor no idoso deve dar preferência a drogas com curta meia-vida e que
não produzam metabólitos ativos. Morfina e meperidina devem ser usadas com cautela nessa população1.
O delírio é uma preocupação frequente e crescente na população idosa, que surge como
efeito adverso em várias situações, e os estudos são controversos nessa avaliação. Alguns
mostram que o delírio aumenta com o uso de opioides, outros, com subdose de opioides,
e muitos mostram que a própria dor pode funcionar como gatilho para seu aparecimento1.
Meperidina, tramadol, fentanil e oxicodona podem interagir com inibidores da receptação de serotonina e aumentar o risco de síndrome serotoninérgica. Codeína e tramadol
são dependentes da metabolização hepática, que pode estar limitada em idosos debilitados1.

Náuseas e vômitos
Os fármacos mais comumente utilizados para controle de náuseas e vômitos também devem ser utilizados com cautela. A metoclopramida, pela interferência na ação da dopamina,
deve ser evitada no portador de doença de Parkinson, e a ondansetrona e outros bloqueadores da receptação da serotonina devem ser evitados em pacientes que apresentem aumento
do intervalo QT1.

Fibrilação atrial
O risco de FA é aumentado no idoso. Além de ser mais sensível aos efeitos da taquicardia,
como mencionado, o idoso também é menos tolerante às drogas antiarrítmicas. O controle
da frequência ventricular levou à menor mortalidade (18% contra 23%; P = 0,01) e à redução
de hospitalização (61% contra 68%, P < 0,001) em acompanhamento de 3,4 anos do que o
controle do ritmo. Em 2011, a American Heart Association (AHA) atualizou o guideline de
FA e recomendou que, em pacientes com fração de ejeção maior que 40% sem sintomas ou
com sintomas toleráveis, usar a redução da FC para 80 bpm como meta não traz benefício
adicional, quando comparado à meta de 110 bpm1.
Betabloqueadores e bloqueadores dos canais de cálcio são considerados primeira linha
no controle de FA no idoso. Digoxina deve ser evitada ou usada com cautela por necessitar
de boa função renal para eliminação, apresentar maior possibilidade de interação medicamentosa no idoso e pelo baixo índice terapêutico1.

Anticoagulantes
Os idosos apresentam maior risco de eventos tromboembólicos e com frequência
chegam para avaliação pré-operatória utilizando agentes anticoagulantes e/ou antiplaAspectos Farmacológicos do Idoso | 59

quetários. No pós-operatório desses pacientes, a decisão de reintroduzir esses fármacos
deve considerar o intervalo de tempo de segurança para tal (relacionado com a latência
da droga escolhida), o risco de sangramento consequente à cirurgia e a função renal do
paciente. Rivaroxaban, fondaparinux e enoxaparina devem ser utilizadas com cuidado em
pacientes com função renal reduzida. Heparina não fracionada não parece ter sua ação
alterada pela idade ou função renal1.

Aplicação Prática
O ponto principal sobre este tema é o reconhecimento da maior sensibilidade do idoso à
maioria dos fármacos, principalmente aos agentes anestésicos. Hipnóticos e sedativos como
propofol, thionembutal e midazolan podem e devem ter as doses reduzidas (atingem o objetivo com doses menores) e ser administrados de forma mais lenta (com latência mais longa,
doses de ataque mais lentas podem permitir o alcance do objetivo antes do surgimento de
efeitos colaterais importantes). O etomidato é uma opção mais segura em relação à estabilidade hemodinâmica2 .
Entre os opioides, o fentanil permite maior estabilidade hemodinâmica, além de reduzir
a dose necessária de propofol. Por outro lado, é relacionado com ventilação mecânica mais
prolongada. O alfentanil potencializa os efeitos hemodinâmicos adversos do propofol2 .
É preciso lembrar que a intensidade desses efeitos apresenta grande variabilidade individual determinada por um grande número de fatores, entre os quais farmacogenética,
comorbidades, tabagismo, hábitos alimentares, atividade física, entre outros. Esses fatores
influenciam na velocidade de envelhecimento fisiológico, impactando na forma como cada
organismo responderá a cada efeito produzido por determinada droga, individualmente
ou em interação com outros fármacos. Por isso é importante cautela na escolha de cada
fármaco, na forma como ele será utilizado e nas associações que porventura aconteçam.
Eventos hipotensivos, mesmo curtos (1 a 5 minutos), estão relacionados com o surgimento de complicações, como aumento no tempo de permanência hospitalar e mortalidade ao
longo de um ano. Assim, o aumento do risco desses desfechos é proporcional ao tempo de
permanência com baixos níveis de pressão arterial2 .

Conclusões
Com o crescimento da população de idosos e o aumento da expectativa de vida, torna-se cada vez mais importante o conhecimento dos conceitos elencados acima e do entendimento de que, mais correto do que pensar a farmacologia do idoso versus a farmacologia do jovem, é reconhecer que iniciamos o envelhecimento anatômico e fisiológico já no
momento do nosso nascimento. As diferenças entre as várias fases da vida são construídas
de maneira contínua e, embora respeitando uma ordem filogenética, com velocidades diferentes para cada indivíduo, o que leva pacientes da mesma idade, principalmente entre
os idosos, a apresentarem comportamentos farmacológicos diferentes e a necessitarem de
tratamento individualizado3, iniciando com doses pequenas e titulando conforme efeito
(start lowand go slow)6.
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Manuseio Perioperatório no Paciente Idoso
Introdução
Com os avanços em nutrição, saúde pública, educação e cuidados de saúde, a esperança
de vida da população tem aumentado mundialmente. Este aumento da longevidade resulta
no aumento do número de pacientes com mais de 65 anos que são candidatos à cirurgia.
Muitos dos idosos têm múltipla patologia crônica associada, o que os tornam mais suscetíveis ao desenvolvimento de complicações pós-operatórias, ao declínio funcional e à perda
de independência. Os anestesiologistas devem estar cientes da possível diminuição da reserva fisiológica em razão da idade, assim como do impacto das comorbidades associadas
nesta população.

Período Pré-operatório
A avaliação pré-operatória do estado físico e funcional do idoso é fundamental para
o sucesso da cirurgia, permitindo a definição de um plano de cuidados perioperatórios
que melhore o desfecho. O anestesiologista deve ter um papel proativo na avaliação
pré-operatória, avaliando criteriosamente o risco/benefício de todas as intervenções e
atitudes perioperatórias.

Jejum pré-operatório
Atualmente, as orientações da Sociedade Americana de Anestesiologistas publicadas em
20111 sobre o jejum pré-operatório representam a referência mais utilizada. Nelas, não é
abordado, especificamente, o jejum pré-operatório dos pacientes idosos.

Profilaxia antibiótica
A relação entre a administração pré-operatória de uma dose apropriada de antibiótico e a
redução do risco da infecção do local cirúrgico está bem estabelecida. Os idosos podem ter
comprometimento da função renal e, como tal, recomenda-se especial atenção à dosagem.

Tromboprofilaxia venosa
Os idosos são um grupo de alto risco para trombose venosa profunda. É importante
que sejam estratificados quanto ao risco de tromboembolismo venoso e quanto ao risco de
hemorragia. O plano profilático deve ser determinado com base no perfil de risco e deve
incluir dosagem e duração do tratamento.

Medicação crônica
No período pré-operatório, o anestesiologista deverá elaborar um plano quanto à medicação crônica do paciente. Esse plano poderá incluir a descontinuação de medicação não
essencial, a continuação de fármacos essenciais e o planejamento da reintrodução da medicação no pós-operatório2 .
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Período Intraoperatório
O envelhecimento está associado a inúmeras alterações fisiológicas que afetam a farmacocinética e que têm que ser consideradas durante o período intraoperatório.

Farmacologia clínica dos fármacos anestésicos
A farmacocinética dos anestésicos está alterada por causa da diminuição da função hepática e renal, da alteração da ligação às proteínas plasmáticas e da alteração do volume de
distribuição. As principais proteínas plasmáticas são a albumina, que no idoso apresenta
níveis circulantes mais baixos e é a principal proteína de ligação a fármacos ácidos; e a α1-glicoproteína, que se liga sobretudo aos fármacos básicos e que aumenta com a idade. O efeito
das alterações na ligação às proteínas plasmáticas depende quer da proteína à qual o fármaco
se liga, quer da fração do fármaco não ligado. Em geral, as alterações dos níveis de proteínas
plasmáticas não são um fator predominante na determinação de como a farmacocinética é
modificada com a idade. As alterações na composição corporal que ocorrem com o envelhecimento refletem diminuição na massa corporal magra, aumento na gordura corporal
e redução da água corporal total. Podemos inferir que a diminuição na água corporal total
pode levar a um compartimento central menor e ao aumento das concentrações séricas depois da administração em bolus de fármacos hidrofílicos. O aumento da gordura corporal
pode resultar em maior volume de distribuição, com o potencial de prolongar o efeito clínico dos fármacos lipofílicos3,4. A diminuição da volemia em 20-30% aos 75 anos leva a uma
concentração plasmática inicial maior que a esperada5. Esses fatores associados à redução
do clearance hepático e renal levam à redução mais gradual da concentração plasmática dos
fármacos anestésicos.
As propriedades físicas de um anestésico e as alterações no número de receptores ou na
sensibilidade determinarão a influência relativa das modificações farmacodinâmicas no
efeito anestésico em pacientes idosos. Em geral, os indivíduos com idade mais avançada
são mais sensíveis aos fármacos anestésicos. Doses mais baixas de fármacos são habitualmente necessárias para alcançar o efeito clínico desejado, e esse efeito encontra-se, com
frequência, prolongado. Perturbações hemodinâmicas não desejadas também tendem a
ocorrer com mais frequência e em maior magnitude. As respostas compensatórias ou reflexas esperadas podem estar atenuadas ou ausentes por causa das alterações fisiológicas
associadas ao envelhecimento e da doença relacionada com a idade. Independentemente
da causa da alteração do efeito farmacológico, o paciente idoso em geral requer dose mais
baixa de fármacos anestésicos6.
Anestésicos inalatórios: a concentração alveolar mínima (MAC) diminui com a idade,
cerca de 6% por década, e está provavelmente relacionada com alterações da atividade dos
canais iônicos neuronais e com a diminuição do número de receptores e neurotransmissores7. Em média, em um indivíduo de 80 anos, é necessária uma concentração de 66-75%
desses anestésicos comparativamente com um adulto jovem5. A meia-vida desses fármacos
aumenta, visto que seu volume de distribuição também aumenta, nomeadamente a do isoflurano. Há a crença que a diminuição da pressão arterial associada à administração desses
fármacos – que parece ser mais acentuada no paciente idoso comparativamente com o adulto
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jovem – se deve a vários fatores, como o comprometimento da resposta reflexa da frequência
cardíaca à pressão arterial e a diminuição da contratilidade miocárdica e da volemia.
Anestésicos intravenosos: verificam-se alterações relacionadas com a idade na necessidade de anestésicos intravenosos, talvez em razão de uma concentração plasmática desses fármacos maior do que a esperada no início da redistribuição. A dose de propofol deve ser diminuída, quer pelo aumento da sensibilidade ao fármaco em 30-50%, quer pelo aumento de sua
concentração na fração livre. A diminuição da sua eliminação relacionada com a idade resulta
na necessidade de menor dose de manutenção. São necessárias uma administração mais lenta
e uma diminuição da dose de indução, pelo risco de hipotensão severa6. A dose de propofol
recomendada no idoso é de 1,0-1,5 mg · kg-1 sem opioides ou 0,5-1,0 mg · kg-1 com opioides5.
Relativamente ao tiopental, não ocorre alteração na sensibilidade cerebral com a idade, mas a
dose deste fármaco, necessária para atingir a anestesia, diminui com a idade. Isto está relacionado com a diminuição do volume de distribuição inicial do tiopental que ocorre com a idade
e, consequentemente, com níveis séricos mais altos do mesmo depois de determinada dose.
O mesmo se verifica com o etomidato. No idoso, a sensibilidade cerebral às benzodiazepinas
está aumentada e a seu clearance está diminuída. O midazolam tem a sua potência aumentada
também pelo aumento da concentração do fármaco na sua fração livre.
Opioides: com a idade, há um aumento da sensibilidade aos opioides, uma diminuição
do volume de distribuição dos opioides hidrossolúveis e uma diminuição da sua ligação às
proteínas plasmáticas3. O início da analgesia é muitas vezes mais lento em razão do atraso
no equilíbrio com os receptores. O clearance de alguns deles também está diminuído, principalmente da morfina, da petidina, e do remifentanil pela diminuição do fluxo hepático. O
remifentanil é aproximadamente duas vezes mais potente nos adultos mais idosos, sendo
apenas necessária metade da dose em bolus e um terço da taxa de perfusão. Verifica-se ainda
um aumento da incidência dos efeitos secundários destes fármacos, nomeadamente náuseas, depressão respiratória e hipotensão.
Bloqueadores neuromusculares (BNM): a idade não afeta a farmacodinâmica desses
fármacos. O prolongamento de sua duração de ação pode ocorrer se seu metabolismo e
eliminação dependerem da função hepática e/ou renal. Os BNM de longa duração (pancurônio) estão associados a uma permanência mais prolongada na unidade de cuidados
pós-anestésicos (UCPA) e a mais complicações pulmonares pós-operatórias. Os BNM de
ação intermediária, os aminosteroides (vecurônio e rocurônio), ambos dependentes da eliminação pelo órgão terminal, têm uma duração de ação mais prolongada. No entanto, a
idade tem pouco efeito sobre os BNM que são eliminados por outras vias, como hidrólise
por ésteres e degradação de Hoffmann (atracúrio, mivacúrio e cisatracúrio). Por outro lado,
a reversão do bloqueio neuromuscular por BNM aminosteroides com a administração de
sugammadex é mais lenta em pacientes idosos8. Finalmente, todos os BNM, incluindo a
succinilcolina, podem ter um início de ação prolongado no idoso por causa da diminuição
do fluxo sanguíneo muscular e da diminuição do débito cardíaco.
Anestésicos locais (AL): o tempo de início de ação desses fármacos na anestesia regional
está diminuído, mas seu efeito pode prolongar-se por diminuição do clearance plasmático
do fármaco. A redução do volume do espaço epidural origina um aumento da dispersão dos
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anestésicos locais. A desmielinização nervosa e a diminuição do volume do líquido cefalorraquidiano, em conjunto com o aumento de sua densidade, são responsáveis pelas menores
necessidades de AL no bloqueio subaracnóideo (BSA).

Técnica anestésica
A escolha da técnica anestésica para o paciente idoso deve ser guiada pela exigência do
procedimento cirúrgico, patologia associada, necessidade de prevenir complicações pós-operatórias e preferência do paciente. Em certos procedimentos, a anestesia regional (AR)
tem a vantagem de melhorar a resposta ao estresse cirúrgico, diminuir a incidência de complicações tromboembólicas, cardiovasculares e pulmonares, assim como limitar as perdas
hemáticas. Por outro lado, a ausência de instrumentação da via aérea diminui os episódios
de hipóxia e o número de complicações pulmonares no pós-operatório. Contudo, estas vantagens não se refletem em uma melhor morbimortalidade, quando se compara a AR com a
anestesia geral (AG). O desfecho é semelhante mesmo em cirurgias de alto risco9. O BSA
associa-se a um maior risco vascular cerebral em pacientes idosos submetidos a redução de
fraturas do quadril, presumivelmente pelo maior risco de hipotensão2 . A seleção da técnica
anestésica deve ser individualizada e influenciada não apenas pela condição doente, mas
também pela experiência do anestesiologista.

Náuseas e Vômitos
As náuseas e vômitos estão entre as complicações mais comuns no período pós-operatório imediato, e quando ocorrem associam-se a baixa satisfação do paciente, maior tempo
de permanência na UCPA e maior duração do internamento hospitalar ou necessidade de
readmissão hospitalar. Como tal, é fundamental a sua prevenção e tratamento. Os fatores
de risco para náuseas e vômitos pós-operatórios (NVPO) devem ser avaliados na avaliação pré-operatória de todos os pacientes idosos submetidos a um procedimento cirúrgico
(Tabela 1). Para estratificar o risco de NVPO existem várias ferramentas disponíveis,
nomeadamente as escalas de Apfel e Koivuranta (Tabela 2)10,11. Com base no Escore de
Apfel, nos pacientes com baixo risco (0-1 fatores de risco) não se recomenda profilaxia
farmacológica, a não ser que os vômitos acarretem risco de sequelas no pós-operatório
(p. ex.: paciente com hipertensão intracraniana). Quer em pacientes com risco moderado
(dois a três fatores de risco), quer com risco elevado (quatro fatores de risco), recomenda-se a anestesia regional como técnica anestésica. Caso a anestesia geral seja indispensável,
aconselha-se reduzir o risco de NVPO com as seguintes estratégias: dar preferência à
anestesia endovenosa com propofol; utilizar oxigênio suplementar; hidratar; evitar uso de
opioides intra e pós-operatórios, anestésicos inalatórios e neostigmina. Também as técnicas não farmacológicas podem ser indicadas (acupuntura, estimulação elétrica nervosa
transcutânea). Nos pacientes com risco moderado, recomenda-se profilaxia antiemética
com monoterapia ou combinação de terapêuticas. A combinação de dois ou três antieméticos está indicada nos pacientes com risco elevado12 . A equipe de cuidados de saúde deve
estar familiarizada com os fármacos usados para profilaxia e tratamento de NVPO e avaliar cuidadosamente os seus potenciais benefícios e riscos (Tabela 3). Fármacos como
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ondansetron, dexametasona e droperidol são igualmente eficazes, cada um reduzindo
o risco de NVPO em 25%13. Por atuarem em diferentes classes de receptores, eles têm
efeitos aditivos. Os antieméticos administrados para tratamento de resgate de NVPO
devem ser de uma classe diferente do fármaco administrado como profilaxia, sendo uma
das alternativas o propofol na dosagem de 20 mg, com vigilância adequada. Em cirurgia
ambulatorial, os pacientes devem receber tratamento de resgate que possa ser administrado por via oral ou transdérmica.
Tabela 1 – Fatores de risco para náuseas e vômitos pós-operatórios (NVPO)
Fatores de risco para NVPO
Relacionados com o doente
Sexo feminino
Não fumador
História de NVPO e cinetose
Idade < 50 anos
Relacionados com a técnica anestésica e cirurgia
Uso de anestésicos inalatórios, protóxido de azoto e neostigmina em doses altas
Anestesia geral (versus regional)
Uso de opioides no intra e pós-operatórios
Maior duração da cirurgia
Cirurgia ginecológica, laparoscópica, plástica, abdominal major e estrabismo

Tabela 2 - Escalas de Apfel e Koivuranta
Escala de Apfel

Escala de Koivuranta

Sexo feminino

Sexo feminino

1

Antecedentes de cinetose ou NVPO

Antecedentes de cinetose

1

Não fumante

Antecedentes de NVPO

1

Opioides pós-operatório

Não fumante

1

Duração da cirurgia > 60 min

1

Probabilidade de NVPO (%)

Probabilidade de náusea/vômito

Escore

10

17/7

0

21

18/7

1

39

42/17

2

61

54/25

3

78

74/38

4

-

87/61

5
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Tabela 3 – Fármacos utilizados na profilaxia de NVPO
Via de
administração

Dose

Ondansetron ou outro
antagonista dos receptores
da serotonina 5-HT3
Droperidol (antagonista dos
receptores da dopamina D2,
butirofenona)

IV

4 mg

Dexametasona
(glucocorticosteroide)

IV

Fármaco

Profilaxia

Efeitos
secundários

1a linha

IV

No final da
cirurgia

Síndrome
serotoninérgica
QT longo
0,625- No final da
QT longo
1,25 mg cirurgia
O risco de eventos
adversos cardíacos
é reduzido com as
doses antieméticas
recomendadas
4-8 mg Após a indução Pode induzir ou
anestésica
agravar o delírio
pós-operatório

2a linha
Escopolamina
(anticolinérgico)

TD

1,5 mg

Metoclopramida
(antagonista dos receptores
da dopamina D2)

IV

25-50 mg

Aprepitant/fosaprepitant
(antagonistas dos receptores
da neurokinina NK-1)

PO, IV

80 mg

PO, IM, IV

PO/IM
25-50 mg
IV 6,2512,5 mg

Prometazina (antagonista
dos receptores H1
da histamina, grupo
fenotiazidas)

Efeitos
anticolinérgicos
acentuados (risco
aumentado de
delírio/disfunção
cognitiva)
Pode agravar a
obstipação
Após a indução Hipotensão,
anestésica
taquicardia
Risco de efeitos
extrapiramidais
pode estar
aumentado
nos idosos com
síndrome de
fragilidade
Pré-operatório Existem ainda
poucos estudos
sobre o uso desses
fármacos
Véspera ou
Efeitos
no dia da
anticolinérgicos
intervenção
Risco aumentado
de obstipação
Véspera ou
no dia da
intervenção,
2-4h antes
da indução
anestésica e
manter 24h

IM = via intramuscular; IV = via intravenosa; PO = via oral; TD = via transdérmica.
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Temperatura
O sistema termorregulador humano permite variações de 0,2 grau a 0,4 grau em torno dos 37 graus para manutenção das suas funções metabólicas14. Quando a temperatura
não se encontra neste intervalo há ativação do hipotálamo e, consequentemente, dos seus
mecanismos de termorregulação. Esses mecanismos podem estar alterados no idoso por
diminuição da massa muscular, da taxa metabólica e da diminuição da reatividade vascular.
A hipotermia perioperatória está muitas vezes subestimada nos idosos. A associação entre
a hipotermia inadvertida no perioperatório e o aumento da morbimortalidade do doente
cirúrgico é evidente15. Os mecanismos fisiopatológicos associados à hipotermia são responsáveis pela ocorrência de várias complicações, como o aumento da incidência de infecção da
ferida operatória, eventos cardíacos adversos, alterações da coagulação, disfunção endócrino-metabólica e shivering16,17. A manutenção na normotermia no período perioperatório é
essencial. A conservação de calor pode ser feita por meio de técnicas de aquecimento passivo (cobertores de algodão, campos cirúrgicos aquecidos, cobertores isotérmicos e aumento
da temperatura do bloco operatório) e ativo (sistema de ar quente forçado, cobertores de
aquecimento, colchões com circulação de água quente, aquecimento de fluidos endovenosos e soluções de irrigação). Durante o procedimento anestésico a temperatura deverá ser
avaliada de modo contínuo ou intermitente a cada 15/30 minutos até ao final da cirurgia18-20.

Posicionamento
A restrição do movimento articular, muito frequente nos idosos, pode levar a dificuldades no posicionamento para a cirurgia ou para a anestesia regional. A manipulação excessiva
das articulações pode levar a dor intensa no pós-operatório21. O posicionamento do doente
na mesa cirúrgica deve ser adequado à sua condição musculoesquelética. Os idosos correm
maior risco de lesões dos nervos periféricos durante cirurgias prolongadas. Recomenda-se
por isso que os locais de provável lesão nervosa sejam acolchoados antes do início da cirurgia, e sejam avaliados a cada 30 minutos durante a cirurgia.
Um estudo evidenciou a prevalência de ulceração intraoperatória de 8,5%22,23. A maioria
das úlceras de pressão desenvolvem-se nas primeiras 24h após a cirurgia. Elas prolongam o
internamento, atrasam a reabilitação e podem causar sepsis, complicação eventualmente fatal. As medidas preventivas são especialmente importantes durante cirurgias prolongadas.
As úlceras de pressão podem surgir durante períodos de hipotensão, altura em que se verifica diminuição da perfusão da pele. As guidelines da American College of Surgeons National
Surgical Quality Improvement Program (NSQIP) e da American Geriatrics Society recomendam que devem ser tomadas medidas de forma a garantir o posicionamento adequado
e o acolchoamento de proeminências ósseas dos doentes idosos submetidos a cirurgia com
vista a manter a integridade da pele24-26.

Fluidoterapia
Uma adequada utilização de fluidos no período perioperatório é essencial para evitar
uma administração excessiva de líquidos. Os idosos apresentam geralmente um aumento
da pós-carga por causa do endurecimento do sistema vascular, da diminuição das respostas
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inotrópica e cronotrópica e a uma resposta vasoconstritora alterada e, por esse motivo, estão
muito dependentes de uma pré-carga adequada. Também são propensos a desidratação quer
por doença, quer pela utilização de diuréticos, quer pelo jejum pré-operatório, quer pela
falta de resposta à sede. Assim, um cuidadoso balanço hídrico perioperatório é obrigatório
nos idosos. A hiper-hidratação, especialmente na presença de insuficiência renal, pode causar insuficiência cardíaca congestiva e edema pulmonar. A desidratação, por vezes difícil de
avaliar nos idosos, pode, inversamente, precipitar maior comprometimento renal.
A ingestão oral liberal de fluidos duas a três horas no pré-operatório e uma adequada
fluidoterapia de manutenção durante a terapêutica diurética no pré-operatório podem evitar
eventos hipotensivos súbitos após a indução anestésica27. As estratégias mais restritivas ou
guiadas por objetivos devem ser preferíveis a estratégias de volume fixo, por poderem causar
sobrecarga de fluidos28-30.

Transfusão sanguínea
A anemia pré-operatória e pós-operatória é comum no idoso, e está associada a isquemia
miocárdica, quedas, má cicatrização e dificuldades na reabilitação. No entanto, há falta de
evidência específica para a população cirúrgica de idosos sobre quando e quanto transfundir
para otimizar a concentração de hemoglobina sem incorrer em complicações relacionadas
com transfusões. Dados observacionais sugerem que doentes com idade superior a 65 anos
têm uma mortalidade superior após cirurgias não cardíacas em que houve perdas hemáticas substanciais ou quando o hematócrito pré-operatório é inferior a 24%; a mortalidade é
menor se o hematócrito pré-operatório for de 30–36% e a perda de sangue operatória for
inferior a 500 mL31.

Monitorização
A monitorização intraoperatória básica é considerada essencial para manter uma homeostasia fisiológica no idoso. A monitorização adicional não é utilizada com tanta frequência tanto quanto seria desejável, dado o risco de morbimortalidade desse grupo de
pacientes32 . A monitorização dos idosos deve ser adaptada ao seu estado físico, e não ao
procedimento a ser realizado. Eles podem precisar de monitorização invasiva para procedimentos cirúrgicos menores.
Monitorização da pressão arterial invasiva: uma das formas de evitar hipotensão intraoperatória grave é monitorizar, de forma contínua, a pressão arterial. A Association of
Anaesthetists of Great Britain and Ireland recomendam que a canulação intra-arterial deve
ser feita antes da indução de forma a diagnosticar e tratar rapidamente qualquer hipotensão
marcada33. Essa monitorização também tem a vantagem de poder controlar a concentração
da hemoglobina, da glicemia e dos gases sanguíneos.
Cateter venoso central: existe pouca relação entre a pressão venosa central (PVC) e o
volume sanguíneo, assim como uma correlação baixa com a resposta à administração de
fluidos, em particular no paciente idoso em que a vasculatura e os ventrículos são pouco
complacentes34. A cateterização da PVC pode também fornecer uma via de administração
adicional em caso de cirurgias complexas onde o suporte vasoativo ou a alimentação parenManuseio Perioperatório no Paciente Idoso | 71

teral são necessários. O risco de complicações associadas à colocação de um cateter central,
como infecção e trauma, deve ser sempre avaliado33.
Monitorização do relaxamento muscular: como já referido, as alterações da farmacocinética e farmacodinâmica no idoso podem resultar em um bloqueio neuromuscular prolongado imprevisível. Recomenda-se, por esse motivo, que a monitorização do relaxamento
muscular seja efetuada de rotina sempre que sejam administrados BNM35,36.
Oximetria cerebral: a oximetria cerebral ajuda a reconhecer o nível basal da oxigenação do cérebro e a identificar alterações na perfusão cerebral resultantes das mudanças da
pressão arterial e oxigenação durante a cirurgia, otimizando as possíveis fontes de risco neurológico37. Em doentes geriátricos submetidos à anestesia geral para reparação de fratura
de quadril, Papadopoulus observou uma relação entre dessaturação cerebral e aumento da
disfunção cognitiva pós-operatória38.
Monitores de índice bispectral e monitores de entropia: os monitores de índice bispectral (BIS) ou monitores de entropia devem ser usados para guiar a profundidade da
anestesia e da sedação. Do ponto de vista anestésico, esses dispositivos permitem um controle mais rigoroso dos efeitos cerebrais da anestesia. As doses dos anestésicos necessárias
para induzir e manter a anestesia geral e sedação diminuem com o aumento da idade e a
falha no ajuste das doses pode resultar em overdose, hipotensão significativa e disfunção
cognitiva pós-operatória 39. Se esses monitores não estiverem disponíveis, recomenda-se a
utilização do nomograma de Lerou para calcular a dose de anestésico inalatório de acordo
com valores da MAC ajustados à idade 40. Um “triplo baixo”, isto é, um BIS inferior a 45,
uma pressão arterial média inferior a 75 mmHg e uma MAC inferior a 0,7, está associado
a uma maior mortalidade 41.

Acessos
O acesso venoso pode ser fácil, mas rapidamente perdido por causa das finas paredes dos
vasos frágeis. A pressão sobre a ponta da cânula pode lesar facilmente a parede do vaso. A má
fixação também prejudicará a manutenção do acesso venoso.

Estratégias para prevenção de complicações pós-operatórias
Pulmonares: recomenda-se a realização de técnica epidural sempre que possível; uso
criterioso de BNM de duração de ação intermediária (cisatracúrio, rocurônio e vecurônio)
ou longa (pancurônio); reversão adequada do bloqueio neuromuscular antes da extubação;
escolha de técnica laparoscópica sempre que possível, especialmente na cirurgia bariátrica;
e recurso a cinesioterapia respiratória no período perioperatório2 .
Delírio pós-operatório (DPO): no intraoperatório, a escolha da técnica anestésica (geral versus regional) não parece influenciar o desenvolvimento do DPO42 . Recomenda-se,
sempre que possível, evitar alguns fármacos nos pacientes com risco de DPO, principalmente opioides, benzodiazepinas, antagonistas dos receptores da histamina H1 e bloqueadores
dos canais de cálcio di-hidropiridínicos43. Outras estratégias preventivas incluem: incentivo
à prática de atividade física diária; reorientação cognitiva; presença de um familiar no leito do paciente sempre que possível; estratégias não farmacológicas de promoção do sono;
72 | Educação Continuada em Anestesiologia - Volume VIII

mobilização precoce e/ou adequada reabilitação; retomada das próteses visuais/auditivas
do paciente o mais precocemente possível no pós-operatório; fluidoterapia/nutrição apropriada; controle adequado da dor; oxigenação correta; prevenção da obstipação; e evitar a
cateterização vesical sempre que possível44.
Quedas: aconselham-se as seguintes medidas preventivas: familiarização do paciente com o ambiente hospitalar; presença de objetos pessoais ao alcance do doente; apoios
adequados em banheiros, sala e corredor; cama hospitalar em posição baixa e com travas;
calçado antideslizante, confortável e bem ajustado; luz noturna ou utilização de iluminação
suplementar; superfícies do piso limpas e secas; manutenção das áreas de atendimento ao
paciente organizadas2 .
Infecções do trato urinário: o cateter urinário deve apenas ser colocado se estritamente
necessário. Deve-se garantir a assepsia e optar pela inserção do cateter de menor calibre para
diminuir o trauma. Após a inserção do cateter urinário recomenda-se manter o sistema de
drenagem estéril e fechado, abaixo da bexiga, mas não em contato com o solo. Aconselham-se cuidados diários de assepsia, adequada higienização das mãos dos profissionais de saúde
e uso de luvas antes de qualquer manipulação do cateter/sistema de drenagem. A irrigação
do cateter não deve ser feita por rotina. Recomenda-se que a necessidade deva ser avaliada
diariamente e que a remoção do cateter deve ser feita assim que possível.

Pós-operatório
Analgesia
Uma analgesia inadequada em pacientes cirúrgicos idosos contribui para a morbidade
pós-operatória. Apesar do reconhecimento geral desse fato, a dor pós-operatória é pouco
avaliada e tratada em idosos, particularmente em pacientes que são de forma cognitiva
deficientes33,45. Pessoas mais velhas também podem ser mais relutantes em reconhecer e
relatar a dor. O plano analgésico do idoso, tal como em todos os doentes, deve ter como
base uma história clínica detalhada e um exame físico completo e deve ser desenvolvido no
período pré-operatório. Recomenda-se que seja um plano multimodal para evitar os efeitos
secundários dos opioides e dos ansiolíticos46-48. Segundo as guidelines do American College
of Surgeons National NSQIP e da American Geriatrics Society, o plano analgésico do paciente idoso deve ser adequadamente titulado, em razão das alterações da sensibilidade e da
fisiologia nesta população. Um esquema farmacológico profilático de obstipação intestinal
deve ser contemplado sempre que apropriado assim como a utilização de técnicas poupadoras de opiáceos. Recomenda-se a exclusão de medicamentos potencialmente inapropriados, conforme definido pelos critérios da American Geriatrics Society Beers, que incluem
barbitúricos, benzodiazepinas, hipnóticos não benzodiazepinas (eszopiclona, zolpidem,
zaleplon), pentazocina, meperidina, relaxantes musculares esqueléticos (carisoprodol,
clorzoxazona, metaxalona, metocarbamol, orfenadrina) e AINEs não Cox. A AR quando
adicionada à anestesia geral pode, em doentes selecionados, reduzir a dor, a frequência de
sedação, a duração da intubação orotraqueal e da ventilação mecânica, o tempo de retorno
do trânsito gastrintestinal, o risco de infarto do miocárdio perioperatório e o risco geral
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de complicações cardiovasculares perioperatórias. Recomenda-se precaução na prescrição
de AINEs. As complicações da utilização desta classe de fármacos incluem a lesão renal e
a úlcera péptica, situações mais prevalentes nos idosos. Os opioides administrados por via
intramuscular ou por via subcutânea podem ser absorvidos de uma forma incerta por causa
da variabilidade da perfusão tecidular. A utilização de analgesia controlada pelo paciente
também pode ser difícil em um idoso confuso. As unidades de dor aguda devem ser, sempre
que possível, envolvidas49.

Oxigenoterapia
É boa prática prescrever oxigenoterapia pós-operatória a todos os idosos e, especialmente, após cirurgias abdominais ou torácicas, na presença de doença cardiovascular ou
respiratória, em situações em que houve perda significativa de sangue, ou quando analgesia
opioide está prescrita. As cânulas nasais são com frequência mais bem toleradas do que as
máscaras faciais49.

Nutrição
A nutrição deve ser introduzida precocemente depois da cirurgia para melhorar a cicatrização da ferida operatória; a suplementação pode ser necessária. Os anestesiologistas
podem facilitar a nutrição entérica administrando uma anestesia apropriada à idade, uma
fluidoterapia adequada, evitando a dependência da analgesia opioide e evitando náuseas
e vômitos no pós-operatório34. A nutrição entérica melhora o desfecho comparada com a
nutrição parentérica em idosos50.

Fisioterapia
A fisioterapia frequente e a mobilização precoce do paciente idoso facilitam a recuperação
pós-operatória e demonstram reduzir o tempo de internamento hospitalar significativamente49.
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Capítulo 06

Anestesia Balanceada
Antônio Roberto Carraretto

Anestesia Balanceada
Introdução
Anestesia balanceada caracteriza-se pela combinação de diferentes fármacos, em doses
individuais menores e otimizadas, para produzir uma anestesia de melhor qualidade, com
um risco menor do que o uso de um único fármaco, pelo conhecimento das potencialidades
e interações entre os fármacos e o paciente1.
O uso de diversos fármacos (polifarmácia) é frequente entre os pacientes idosos. Metade
desses pacientes usa mais de cinco medicações por semana e 20% deles usam dez ou mais. O
risco de reações adversas entre a polifarmácia e os fármacos a serem usados no perioperatório, em um indivíduo já com sistemas fisiológicos comprometidos, é aumentado2 .
Na avaliação pré-operatória, estes fármacos devem ser identificados e as recomendações
sobre a sua manutenção, redução ou suspensão devem ser informadas, por escrito, ao paciente e/ou cuidador. É comum o uso de ervas e fitoterápicos, por vezes não considerados
como medicamentos, pelo idoso. A American Society of Anesthesiologists (ASA) recomenda a suspensão dos fitoterápicos por um período de uma a duas semanas antes da anestesia.
Muitos interferem no sistema nervoso central e até na coagulação sanguínea.
O envelhecimento promove alterações fisiológicas progressivas que afetam a farmacocinética dos medicamentos usados na anestesia.
A diminuição da água corporal, em 10%-15%, leva a uma diminuição no volume do compartimento central com consequente aumento na concentração plasmática inicial, depois de
uma administração rápida.
O aumento da gordura, a diminuição da massa muscular e a diminuição da água corporal
total leva a um aumento do volume de distribuição dos agentes anestésicos, que em sua
maioria são lipossolúveis, causando um efeito clínico prolongado. Com a diminuição da
massa muscular, deve ser observado e o ajuste da dose para o peso do idoso. Estas alterações
também afetam o acúmulo e o tempo de despertar dos anestésicos inalatórios.
A diminuição das proteínas plasmáticas, com diminuição da albumina e um pequeno
aumento da alfa-1 glicoproteína ácida, altera a concentração de fármacos circulantes livres
e sua concentração no sítio de efeito, na prática estas alterações não apresentam efeitos na
farmacologia do idoso.
A diminuição do fluxo sanguíneo hepático e do clearance, em cerca de 30%-40%, faz com
que os fármacos metabolizados pelo citocromo P-450 tenham sua metabolização reduzida.
Com a diminuição da função renal, os fármacos eliminados pelos rins devem ser administrados com cautela, principalmente os bloqueadores neuromusculares excretados por
esta via3.

Agentes Anestésicos Inalatórios
A concentração alveolar mínima (CAM) necessária para atingir um plano de anestesia diminui em 6%, para cada década após os 40 anos, para os agentes voláteis e 8% para
cada década para o óxido nitroso. A concentração alveolar mínima para o acordar (CAM
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acordar) também sofre o decréscimo na mesma proporção4. Este efeito é aditivo e como
exemplo podemos citar que um paciente de 80 anos recebendo 66% de N2O só necessitará
de 0,3% de sevoflurano para atingir 1 CAM. O impacto hemodinâmico da administração
de concentrações elevadas de agentes inalatórios é facilmente previsto e reconhecido5. Na
prática, a dosagem da concentração dos agentes inalatórios deve ser determinada pelos parâmetros hemodinâmicos e pelo uso do BIS. A observação da concentração expirada confirma
a dose, principalmente com o uso de opioides e óxido nitroso que devem ser considerados
no cálculo da CAM.
Existem diversas explanações sobre a necessidade de redução da CAM no idoso, entre elas:
alterações nos canais iônicos neuronais associados aos receptores (nicotínicos, acetilcolínicos,
GABA A e glutamato), alterações nas atividades sinápticas, aumento da gordura corporal, redução do metabolismo, redução do débito cardíaco, diminuição do clearance dos fármacos e
atrofia de órgãos e sistemas - particularmente o sistema nervoso central (SNC).
Alguns fármacos utilizados pelos idosos influenciam na dose efetiva dos agentes inalatórios, tais como: bloqueadores dos canais de cálcio6, clonidina7, fármacos que atuam na
depleção de neurotransmissores8, benzodiazepínicos e opioides.
A incidência de sedação excessiva pós-anestesia geral, em idosos, é de 10% podendo chegar a 61% em cirurgias de emergência. A sedação excessiva e a hipotensão são apontadas
como os principais fatores que levam a um aumento no tempo de hospitalização9.
A combinação da resposta alterada à hipóxia com a sedação, pela concentração residual
dos anestésicos inalatórios e analgésicos, aumenta o risco de hipóxia depois da anestesia
geral, somadas as alterações já existentes relacionadas com a idade, e principalmente na
presença de doença pulmonar. O transporte do paciente, para a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), com monitoração adequada e suplemento de O₂ parece ser racional, bem
como a continuidade destes cuidados na SRPA.
Apesar de os estudos clínicos serem controversos, a propriedade de “precondicionamento”, dos anestésicos voláteis, sobre o miocárdio, o cérebro e os rins é de importância nesta
faixa etária2 .
Atualmente os principais agentes inalatórios são o isoflurano, o sevoflurano, o desflurano e o óxido nitroso (N2O). O halotano e o enflurano encontram-se em desuso em muitos
países, inclusive no Brasil.
O isoflurano diminui a resistência vascular sistêmica (principal mecanismo da hipotensão) e causa pequena depressão na contratilidade do miocárdio e débito cardíaco, em
concentrações aproximadas de 1 CAM, em pacientes com cerca de 60 anos. Apesar de aumentar a frequência cardíaca em jovens, o isoflurano pode causar bradicardia em idosos,
comprometendo o antagonismo a hipotensão10. O tempo de despertar do isoflurano é o
maior de todos os três principais halogenados em uso.
O sevoflurano, por não possuir odor muito irritante, pode ser usado para induzir a anestesia em paciente idoso com uma boa estabilidade hemodinâmica, provavelmente pela indução lenta e progressiva, quando comparada a um bolus de fármaco intravenoso2 . Enquanto
o desflurano na concentração de 2 CAM (não utilizada em idosos) prolonga o intervalo
QT, o sevoflurano deve ser preferido em pacientes com distúrbio de ritmo, fibrilação atrial
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e arritmias ventriculares10. O tempo de despertar do sevoflurano é intermediário entre o
isoflurano e o desflurano.
O desflurano é o anestésico inalatório menos solúvel de todos os halogenados e pode ser
titulado com maior rapidez, mesmo durante o despertar (rápida eliminação) sendo um dos
fármacos de escolha para o idoso. O seu uso, em combinação com os opioides, não apresenta
o efeito de estimulação simpática e como o sevoflurano possui boa estabilidade hemodinâmica2 . O seu odor irritante dificulta a indução da anestesia inalatória sob máscara.
O óxido nitroso (N2O), o mais antigo dos agentes inalatórios, é usado em conjunto com
os outros agentes inalatórios em concentrações que variam de 50% a 75% em mistura com
o O₂. Possui efeito simpaticomimético direto e cardiodepressor capaz de diminuir o índice
cardíaco em 10% a 15%. Seu uso deve ser evitado em idosos10.

Agentes Endovenosos
Propofol
Com as suas características de apresentar início rápido de ação, previsão razoável da dose-resposta e rápido término da ação o propofol tornou-se o fármaco de maior uso para a
indução da anestesia geral11.
O propofol também é muito estudado em técnicas de infusão como: infusão contínua,
com base em peso corpóreo ou em alvo-controlado (TCI – Target Controlled Infusion).
Para a obtenção da concentração-alvo no plasma ou no sítio de efeito são usados algoritmos
que consideram variáveis do paciente (idade, peso, sexo, altura). O propofol geralmente é
associado a outros fármacos para a realização da anestesia.
O avanço da idade altera a farmacocinética e a farmacodinâmica do propofol durante a
indução, manutenção e despertar. Pode ser necessário até 50% de redução nas doses, nos diferentes estágios da anestesia. Os idosos atingem planos mais profundos, demoram mais tempo
para atingir o plano e para recuperar da anestesia, com doses menores quando comparados aos
mais jovens. A literatura sugere uma redução de cerca de 20% na dose de indução.
É de conhecimento dos anestesiologistas a ação do propofol sobre o sistema cardiovascular do idoso12 .
No sistema cardiovascular, durante a indução, o propofol provoca uma pequena alteração na frequência cardíaca, mas grande alteração na pressão arterial média por redução
na resistência vascular sistêmica, na pré-carga e contratilidade miocárdica. Esta hipotensão
não é revertida pelos estímulos da intubação, como nos jovens, e está relacionada com: 1)
comprometimento do reflexo barorreceptor; 2) maior grau de disfunção ventricular e diminuição da pré-carga; 3) geralmente os idosos usam betabloqueadores e diuréticos ou outras
terapias que causam hipovolemia.
Em doses elevadas promove grande redução na pressão arterial média com consequente
redução na pressão de perfusão cerebral, até abaixo do nível crítico de 50 mmHg. A presença
de estenose nas carótidas e na válvula aórtica, juntamente com alterações na autorregulação, podem comprometer o fluxo sanguíneo cerebral (FSC), principalmente em pacientes
com hipertensão arterial crônica, já que a hipertensão é um mecanismo de compensação.
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A indução com o propofol deve ser com infusão lenta e a aplicação de manobras, como
a laringoscopia, no momento certo da curva farmacodinâmica e guiada pelo BIS, em
torno de 6017.
Sobre o sistema respiratório, o propofol causa depressão da ventilação relacionada com a
dose até atingir a apneia. É controverso o seu efeito sobre a broncodilatação13,14. Durante a sedação com infusão contínua, o propofol altera principalmente o volume corrente e em sequência a profundidade à frequência respiratória. Também são deprimidas as respostas ventilatórias a hipóxia e a hipercarbia15. Se O₂ adicional for administrado o paciente pode apresentar
SpO2 adequada, mas desenvolver hipercarbia, pela depressão ventilatória e falta de resposta ao
estímulo da hipercarbia. No idoso já existe uma inibição do reflexo de tosse e o propofol pode
acentuar esta inibição, favorecendo o risco de aspiração16. Todos estes efeitos são potencializados com o uso de opioides em que a ventilação, mesmo com o uso de O₂ suplementar, deve ser
monitorada com a SpO₂ e com a capnografia, e uma via aérea garantida.
Do ponto de vista de metabolismo e distribuição o propofol apresenta: 1) grande
volume de distribuição, 2) distribuição rápida, 3) eliminação rápida por via hepática e
extra-hepática. Em infusões de tempo igual ou inferior a uma hora existe pouca diferença
no despertar, quando comparado ao paciente jovem, mas esta diferença aumenta depois
de um período de 4 a 10 horas de infusão18. O clearance do propofol é menor nas mulheres
do que nos homens.
A dose de indução do propofol deve ser reduzida em idosos, em cerca de 20%, de 2,02,5 mg/kg para 1,5-1,8 mg/kg. Se a indução for guiada por monitoração cerebral e pequenas doses tituladas para se obter o efeito, a dose total pode ser reduzida, ainda mais, para
0,8-1,2 mg/kg17.
A dose de manutenção do propofol, por infusão contínua, é cerca de 30% menor que
a de um jovem para manter a mesma concentração plasmática. Se considerarmos a diminuição da concentração necessária, para produzir os mesmos efeitos anestésicos em idosos,
um paciente de 75 anos necessita de 50% da concentração plasmática de um jovem de 25
anos. A infusão deve ser interrompida mais precocemente para se obter o mesmo tempo de
despertar, comparado ao jovem19.
Apesar de o propofol ser bem tolerado pelos idosos, deve ser lembrada a sua ação sobre
a pressão arterial e o seu uso deve ser evitado em pacientes com disfunção ventricular e
instabilidade hemodinâmica, onde o etomidato pode ser uma melhor escolha.

Etomidato
O etomidato é um fármaco hipnótico, com estrutura diferente de outros agentes indutores. Atua deprimindo o sistema reticular ativador e aumenta os efeitos inibitórios do GABA,
ligando-se à subunidade do receptor GABA A e aumentando a sua afinidade pelo GABA.
No SNC o etomidato altera o FSC, o metabolismo cerebral e a pressão intracraniana
com a mesma magnitude do propofol e do tiopental. Como não ocorre a redução da pressão
arterial, a pressão de perfusão cerebral é mantida e o etomidato torna-se um fármaco de
escolha em pacientes com risco de acidente cerebral isquêmico por oclusão de carótida. Não
existe alteração farmacodinâmica em relação à idade em medidas realizadas com o auxílio
do EEG20.
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No sistema cardiovascular, o etomidato possui efeitos mínimos com moderada redução
da resistência vascular sistêmica e mínimo decréscimo da pressão arterial. Não apresenta
efeito depressor sobre o miocárdio e sem efeitos nocivos sobre a frequência cardíaca, contratilidade miocárdica e débito cardíaco21. É o fármaco de escolha em pacientes com doença
coronariana, hipovolemia e redução da função ventricular.
No sistema respiratório, o etomidato causa pouca depressão e pode ser o fármaco de
escolha frente a um paciente com abordagem dificultada da via aérea.
No sistema endócrino, o etomidato apresenta resultados conflitantes na literatura, por
inibir a síntese de cortisol e aldosterona por um período de 12 a 18 horas, mesmo depois de
uma única injeção na indução da anestesia22 . O seu uso em pacientes sépticos é controverso,
com relação ao aumento da mortalidade, mesmo depois de uma única dose23. A sua infusão
contínua aumenta a suscetibilidade a infecção e a mortalidade em pacientes graves24.
A farmacocinética do etomidato mostra uma alta ligação a proteínas, uma alta lipossolubilidade e fração não ionizada, com um início rápido de ação, hidrólise por microssomas
hepáticos e esterases plasmáticas. Sua meia-vida de eliminação situa-se entre o propofol
(mais rápido) e o tiopental (mais lento).
A dose do etomidato é de 0,2 a 0,4 mg/kg e pode ser reduzida para 0,1 mg/kg, em idosos,
pelos parâmetros farmacocinéticos25.
Um dos maiores efeitos adversos do etomidato é a alta incidência de náusea e vômitos,
mioclonia, dor durante a infusão e sequelas nas veias da infusão.

Tiopental
O tiopental é um hipnótico que tem ação nos sítios dos receptores GABA A no sistema
nervoso central26. O fármaco produz sedação e sono, perda da consciência, amnésia, depressão respiratória e cardiovascular. Apesar de parecer obscurecer a resposta a dor, ao contrário, estudos revelam que os barbitúricos podem diminuir o limiar a dor, em pequenas doses,
na indução ou na fase da recuperação da anestesia27.
No sistema nervoso central, os barbitúricos possuem efeito depressor, diminuem o metabolismo cerebral, diminuem o consumo metabólico de O₂, a pressão intracraniana e a pressão de perfusão, protegem contra a isquemia cerebral incompleta ou focal. Pode ser de valia
em neurocirurgias que cursam com isquemia focal, como endarterectomia de carótidas e
clipagem de aneurisma. Pode ser o fármaco preferido, em relação ao propofol, por manter a
pressão de perfusão cerebral em valores mais favoráveis (menor queda)28.
No sistema cardiovascular, a depressão é o resultado dos efeitos centrais e periféricos
(cardíaco e vascular)29. O fármaco produz vasodilatação periférica levando ao acúmulo de
sangue no território venoso, diminuição da contratilidade miocárdica, aumento da frequência cardíaca (10%-36%) e diminuição do débito cardíaco por: 1) efeito inotrópico direto
negativo, 2) diminuição do enchimento ventricular pelo aumento da capacitância e 3) diminuição do estímulo simpático pelo sistema nervoso central. A injeção lenta e a redução da
dose produzem efeitos colaterais mais suavizados.
No sistema respiratório, o tiopental produz depressão central dose-dependente incluindo uma apneia transitória, durante a indução15. Os pacientes com doença pulmonar
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crônica são mais suscetíveis a depressão ventilatória. Durante a indução a ventilação deve
ser assistida ou controlada, para garantir a troca gasosa adequada, principalmente no idoso, que possui uma capacidade de fechamento aumentada e pode se tornar hipoxêmico
mais precocemente16.
O despertar pode ser retardado principalmente pela diminuição do volume de distribuição central e daí a necessidade de redução da dose em 50%-75%, em relação ao jovem.
A dose de indução para um paciente de 80 anos está estimada em 2,1 mg/kg, que significa 80% da dose de um jovem adulto. A monitoração de índices relacionados com o EEG
e uma indução lenta permitem uma melhor individualização da dose e seus benefícios, em
relação aos efeitos colaterais e recuperação30.
Além dos efeitos depressores sobre os sistemas cardiovascular e respiratório, podem
aparecer reações alérgicas, irritação tecidual local, urticária e rush cutâneo e, raramente,
necrose tecidual. As reações mais graves descritas são: broncospasmo, anafilaxia, edema
facial, manchas edematosas na pele e em mucosas.
Pode ocorrer a precipitação de soluções em que a alcalinidade dos barbitúricos venha a
ser diminuída. O tiopental não deve ser misturado e administrado concomitantemente com
o pancurônio, vecurônio, atracúrio, sufentanil, alfentanil, midazolam e solução de ringer
com lactato. A precipitação pode levar a oclusão da linha venosa.

Midazolam
O midazolam é o benzodiazepínico (BDZ) de uso mais frequente no idoso. É solúvel em
água, muito lipossolúvel, início de ação e metabolismo rápidos. É aproximadamente de três
a seis vezes mais potente que o diazepam.
Tem efeitos: hipnótico, sedativo, ansiolítico, amnésico, anticonvulsivante e relaxante
muscular de ação central. O efeito e a sua intensidade dependem do número de receptores
ocupados, sendo menos de 20% o suficiente para produzir a ansiólise, de 30% a 50% para a
sedação e 60% ou mais para a inconsciência31.
O início e a duração da ação dependem da dose e do tempo em que a dose é administrada. O início de ação é rápido, cerca de 30 a 60 segundos e o tempo para o equilíbrio entre
o plasma e os efeitos monitorados pelo EEG é de aproximadamente 2 a 3 minutos, sem ser
influenciado pela idade32 .
Pequenas doses (0,03 mg/kg) não causam confusão mental, enquanto doses maiores
(0,05-0,07 mg/kg) estão associadas a confusão mental em idosos33,34.
O antagonismo do midazolam é feito pelo flumazenil (antagonista benzodiazepínico)
que ocupa os mesmos receptores benzodiazepínicos e não produz os efeitos principais
do midazolam.
Tal como os outros benzodiazepínicos, o midazolam causa depressão respiratória dose-dependente que é potencializada pela adição de opioides. Dependendo da dose esta depressão pode durar de 60 a 120 minutos o que determina uma cautelosa observação destes
pacientes. A depressão pode ser mais pronunciada em pacientes com DPOC35. O aumento
da idade, a doença debilitante e o uso de fármacos depressores da respiração aumentam a
incidência e o grau de depressão.
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No sistema cardiovascular, o midazolam causa uma pequena redução na pressão arterial,
por diminuição da resistência vascular sistêmica. O efeito hipotensivo é pequeno, mesmo
na dose de 0,2 mg/kg, o que o torna seguro para a indução de pacientes cardiopatas e até
mesmo em estenose aórtica grave. O efeito é dose-dependente. Não ocorre o bloqueio dos
estímulos à intubação traqueal. A combinação com opioides, como fentanil e sufentanil,
tem efeito sinérgico e produz uma grande diminuição da pressão arterial.
A biotransformação é hepática e por meio da: 1) oxidação microssomial, que pode sofrer
a influência da idade, doenças coexistentes ou outros fármacos que utilizem a mesma via,
ou pela 2) conjugação glicurônica que é menos suscetível a estes fatores. A infusão contínua
pode produzir um acúmulo de metabólitos. Uma cautela adicional deve ser observada em
pacientes idosos e obesos pelo prolongamento da meia-vida do fármaco7.
Existe uma variação interindividual nas doses do midazolam, para produzir um mesmo
efeito, podendo levar até uma disfunção cognitiva. A monitoração da indução da anestesia
pode ser realizada pela falta de resposta ao comando verbal e a perda do reflexo ciliar, todavia a melhor monitoração é o uso do BIS36.
Em vários estudos sobre a farmacocinética e a farmacodinâmica do midazolam, em idosos, existe uma recomendação de redução da dose em até 75% dos 20 aos 90 anos de idade18.
A dose de midazolam deve ser reduzida, para menos de 0,1 mg/kg, na indução da anestesia, quando em conjunto com outros fármacos tais como: opioides, tiopental, propofol,
etomidato e agentes inalatórios37,38.
Os metabólitos são excretados pelos rins e pacientes com insuficiência renal têm o
seu comprometimento39.
O midazolam é um fármaco relativamente seguro. É livre de efeitos alergênicos, não arde
durante a injeção (como o propofol e o etomidato). Seu maior efeito adverso é a depressão
respiratória principalmente se não for dada a atenção a dosagem e o sinergismo com outros
fármacos. Seus efeitos podem ser revertidos com o uso do flumazenil.

Cetamina
Quimicamente a cetamina é uma fenciclidina que possui propriedades sedativas, analgésica e amnésica dissociativa mais do que a indução da depressão generalizada do SNC40.
A taquicardia provocada e o delírio ao acordar diminuiu a sua aceitação entre os anos 1980
e 1990.
Inicialmente a cetamina era proscrita em lesões do SNC por sua ação sobre o aumento do
consumo de metabólico de O₂ pelo cérebro, aumento da pressão intracraniana e aumento
do fluxo sanguíneo cerebral. Atualmente, existem estudos que mostram a cetamina como
neuroprotetora cerebral41,42 .
Nos idosos, existem estudos que demonstram a diminuição do delírio pós-operatório em
cirurgias de revascularização do miocárdio, com dose de 0,5 a 1 mg/kg, quando comparada
com placebo43,44, bem como até uma atividade anticonvulsivante45.
A cetamina altera os parâmetros da monitoração com o BIS46.
Sobre o sistema respiratório, a cetamina apresenta a vantagem de preservar a respiração
espontânea, a manutenção das vias aéreas, a manutenção da capacidade residual funcional,
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a diminuição da resistência das vias aéreas e o aumento da complacência pulmonar. Muitos
destes efeitos são favoráveis em pacientes com broncospasmo refratário.
No sistema cardiovascular, a cetamina apresenta resultados positivos, principalmente
em pacientes hipotensivos. Ela aumenta a frequência cardíaca, as pressões arteriais sistólica
e diastólica e o índice cardíaco47. Deve ser titulada para a obtenção suavizada dos efeitos,
bem como deve ser evitada em pacientes hipertensos graves e com risco de isquemia do
miocárdio ou insuficiência cardíaca descompensada.
O metabolismo da cetamina é hepático, via citocromo P450, N-demetilação e hidroxilação. Seu metabólito é de excreção renal, portanto a sua dose deve ser reduzida com a
redução da filtração glomerular48.
Suas principais indicações, com doses tituladas, são em pacientes hipotensos sem insuficiência cardíaca descompensada ou risco de isquemia miocárdica, necessidade de manutenção da ventilação espontânea e das vias aéreas livres e vigência de broncospasmo. A
cetamina também pode ser usada na analgesia preemptiva e na analgossedação utilizada na
terapia intensiva, diminuindo a necessidade de vasopressores.
Diversas doses de indução, variando entre 1 a 2 mg/kg, têm sido propostas. Uma dose de
manutenção de 88 (±14) mcg/kg/min. Como adjunto anestésico dose única de 0,5 mg/kg
tem sido usada em idosos49.
Como efeito colateral a cetamina apresenta: aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, diminuição da pressão arterial - hipotensão - em pacientes com depleção de
catecolaminas, aumento da hipertensão pulmonar, aumento da salivação (a atropina deve
ser evitada por seu efeito que causa delírio em idosos) e aumento da pressão intraocular
(importante nos idosos que se submetem às cirurgias intraoculares).

Opioides
Em uma revisão sobre a farmacologia do fentanil, alfentanil e sufentanil, em idosos, Shafer mostra que estes opioides apresentam aproximadamente o dobro da potência, quando
comparados aos jovens. Estes achados são primariamente atribuídos ao aumento da sensibilidade aos opioides nos idosos, mais do que a alterações farmacocinéticas.
A idade está associada a alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas do remifentanil. O remifentanil apresenta o dobro da potência em idosos, quando comparado aos jovens,
portanto a dose de bolus deve ser reduzida a metade50. O volume do compartimento central
e o clearance diminuem com a idade e a dose de infusão necessária passa a ser de aproximadamente um terço50. Sendo importante o ajuste da idade nos dispositivos de infusão de alvo
controlado ou o ajuste da dose em sistemas de infusão contínua.
18

Fentanil
O fentanil é um dos opioides mais utilizados nos idosos. Apresenta: 1) início de ação
rápido; 2) metabolismo previsível e 3) metabólitos inativos51.
O fentanil é um opioide lipossolúvel com um grande volume de distribuição e um clearance dependente do fluxo sanguíneo hepático (FSH), portanto a redução do FSH implica
no aumento da meia-vida de eliminação e prolongamento de sua ação. A farmacodinâmica
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mostra a necessidade de diminuição das doses do fentanil sendo estimado uma redução de
10%, para cada década, depois dos 30 anos51.

Sufentanil
O sufentanil é o mais potente dos opioides com cerca de 10 vezes a potência do fentanil. Estudos mostram que não há diferença na farmacocinética do sufentanil, em relação a
idade52 . Matteo e cols. 52 mostraram que 6/7 pacientes necessitaram de naloxona ao fim do
procedimento, determinando uma maior sensibilidade dos idosos, em relação aos jovens em
que apenas 1/7 pacientes necessitou o uso da naloxona. Ficou determinado que, semelhante
ao fentanil e alfentanil, os idosos possuem, cerca de duas vezes, um aumento da sensibilidade ao sufentanil.

Remifentanil
O remifentanil é o mais rápido e previsível dos opioides. Com o avanço da idade o volume do compartimento central diminui cerca de 20%. O clearance do remifentanil diminui
cerca de 30%, dos 20 aos 80 anos de idade.
A dose de remifentanil também deve ser reduzida no idoso, em cerca de 50%, e o seu
início de ação será maior (60 segundos × 120-180 segundos) quando comparado ao jovem,
em razão da maior sensibilidade do cérebro idoso aos opioides. Se a dose for ajustada corretamente o idoso terá praticamente o mesmo tempo de recuperação que o jovem53.

α2 Agonistas
Dexmedetomidina
A dexmedetomidina é um agonista α2 adrenérgico com propriedades sedativas e analgésicas, oito vezes mais seletivo do que a clonidina, outro agonista α 2 adrenérgico54. Possui
ação central e periférica. No SNC os receptores α2 adrenérgicos inibem a liberação de noradrenalina levando a sedação e a vagotonia, com diminuição da frequência cardíaca. Nos
receptores do corno dorsal da medula espinhal a dexmedetomidina inibe as vias da dor. Na
periferia atua na musculatura vascular lisa, regulando o sistema autonômico e cardiovascular, onde inibe a liberação de noradrenalina, diminuindo a resistência vascular periférica e a
pressão arterial55,56.
No SNC, as principais ações são: sedação, ansiólise, analgesia e hipnose (sono) dose-dependente. A analgesia é primariamente mediada no corno dorsal da medula espinhal.
Outra vantagem do uso da dexmedetomidina é a diminuição do delírio no pós-operatório
de pacientes idosos57.
No sistema respiratório, a sua infusão contínua produz depressão respiratória e apneia de
modo dose-dependente, com efeitos bem menores que dos opioides. Nos pacientes críticos,
a associação da dexmedetomidina aos opioides e outros sedativos depressores, deve ser monitorada em relação a depressão respiratória.
No sistema cardiovascular, ocorre uma diminuição do ritmo cardíaco (bradicardia) e
uma resposta bifásica na pressão arterial, com um aumento moderado em 5 a 10 minutos
seguido de uma diminuição. Existe relato de parada sinusal sendo recomendada cautela no
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uso de pacientes com bloqueios na condução cardíaca54. Os efeitos hemodinâmicos são mais
acentuados em idosos indicando a redução da dose e a administração mais lenta.
Sua metabolização é hepática e a excreção é renal (80%-90%) e uma menor quantidade é
encontrada nas fezes (5%-13%). O clearance hepático está diminuído nas doenças hepáticas,
portanto a dose deve ser reduzida.
A dose de dexmedetomidina, usada para a sedação, deve ser titulada para o efeito desejado, com uma dose de infusão (bolus lento) de 0,5 a 1 mcg/kg, durante um período de 10 a
20 minutos, seguida da infusão de manutenção de 0,2 a 1 mcg/kg/h. Em idosos a dose deve
ser reduzida em 30 a 50% e titulada para o efeito desejado ao nível de sedação requerida58.
A dexmedetomidina tem um amplo campo de aplicação na sedação de idosos, pela baixa
incidência de depressão respiratória e redução dos tremores e delírio, porém deve ser usada
com cautela em pacientes com bloqueio cardíaco e hipovolemia59. Também pode ser usada
como um adjunto de outros anestésicos e opioides, proporcionando um melhor despertar,
com efeitos sobre os tremores e diminuição da necessidade de analgésicos no pós-operatório60.
No pós-operatório a dexmedetomidina pode ser usada na sedação e analgesia, reduzindo
o uso de opioides diminuindo a incidência de náuseas, vômitos, prurido. Tem sido o fármaco de escolha para a sedação em UTI, juntamente com o propofol, em substituição ao
midazolam, para pacientes de ventilação mecânica57.
Os principais efeitos colaterais da dexmedetomidina são a bradicardia e a hipotensão,
dose-dependente, principalmente com o uso de outros fármacos como os opioides e o propofol. Este fármaco também pode produzir bloqueio sinusal em portadores de alterações na
condução atrioventricular.

Bloqueadores Neuromusculares (BNM)
De modo geral, a idade, por si só, não interfere significativamente na farmacodinâmica
dos BNM. A duração da ação pode ser prolongada se o fármaco BNM depender de metabolismo hepático e excreção renal, comprometidos nos idosos.
O pancurônio tem o seu clearance diminuído, em idosos, por causa da sua excreção renal.
Mesmo assim a alteração do clearance renal do pancurônio com a idade é controverso61,62 .
O atracúrio tem parte de seu metabolismo e excreção por via hepática e a meia-vida de
eliminação prolongada e influenciada pela idade. O clearance é inalterado com a idade sugerindo que o mecanismo de hidrólise de Hofmann funciona em idosos63.
O cisatracúrio sofre degradação pela hidrólise de Hofmann e sua ação não é afetada
pela idade.
O vecurônio apresenta diminuição do clearance proporcional a idade com aumento da
duração de ação pelas alterações das funções renal e hepática64.
O rocurônio possui aumento da duração da ação e aumento do período de recuperação pós-sugamadex 65,66 .

Conclusões
Todos os fármacos usados para a indução e manutenção da anestesia em pacientes jovens
podem ser usados nos pacientes idosos. As indicações e contraindicações são as mesmas, mas
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a presença de doenças e o uso de vários fármacos devem ser levados em consideração para
o ajuste da dose. O metabolismo e a eliminação dos fármacos podem estar comprometidos
por diminuição das funções hepáticas e renal, bem como a sobrecarga destas vias pela polifarmácia comum a esta faixa etária, justificando o ajuste da dose. Além de doses menores a
administração também deve ser lenta, salvo na necessidade de indução em sequência rápida.
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Anestesia Intravenosa Total no Paciente Idoso
Introdução
Aliada às inovações tecnológicas, a medicina está permitindo que homens e mulheres
vivam cada vez mais e melhor. Assim como em outras nações emergentes, a população idosa
no Brasil está aumentando. Esse aumento da longevidade é mais aparente quando se compara a pirâmide etária brasileira nas décadas de 1980 e de 2010 com sua projeção para 2050
(Figuras 1, 2 e 3).

Figura 1 - Pirâmide etária absoluta - Brasil 1980

Figura 2 - Pirâmide etária absoluta - Brasil 2010
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Figura 3 - Pirâmide etária absoluta - Brasil 2050

Nota-se um nítido alargamento na faixa de indivíduos com 65 anos ou mais. A consequência natural disso é que o número de pacientes idosos que serão submetidos a procedimentos anestésico-cirúrgicos, que já é grande, vai aumentar ainda mais.
Os idosos são submetidos a quatro vezes mais procedimentos invasivos em relação ao
restante da população. Estão suscetíveis a maior número de complicações anestésico-cirúrgicas e maior tempo de hospitalização. Além disso, a idade é fator de risco independente para a mortalidade (a cada década aumenta em 1,75 a chance de morte), fator que é
agravado com a presença de comorbidades, sendo as complicações cardiovasculares as de
maior prevalência1.
A técnica de anestesia venosa total vem ganhando novos adeptos no mundo todo, mas
ainda é vista com ressalvas por muitos anestesiologistas quando se trata do paciente idoso. O
conhecimento das alterações fisiológicas e farmacológicas dos anestésicos venosos no idoso
permite, no entanto, conduzir uma anestesia venosa total de maneira eficiente e segura.
Este capítulo tem como objetivo rever as alterações fisiológicas e farmacológicas do paciente idoso e, mediante um caso clínico, ilustrar e discutir esse tipo de técnica anestésica.

Alterações Farmacológicas no Paciente Idoso
A duração clínica de um fármaco é diretamente relacionada com seu volume de distribuição e inversamente com sua depuração. Isto significa que quanto maior for seu volume
de distribuição, maior será sua duração. Por outro lado, quanto maior for sua depuração,
menor é a duração clínica desse agente. O paciente idoso possui alterações no volume de
distribuição (compartimentos corporais) e, muitas vezes, na taxa de depuração.
Em relação ao paciente jovem, doses equivalentes baseadas no peso corporal podem com
frequência resultar em concentrações plasmáticas bem superiores no paciente idoso e, consequentemente, efeitos farmacodinâmicos exacerbados, uma vez que seus receptores estão
em menor número, mas são muito mais sensíveis2 .
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Compartimentos corporais
Conhecer as alterações dos compartimentos corporais no paciente idoso é de fundamental importância para o manejo dos fármacos venosos.
Observa-se diminuição gradativa da água corporal total (10% a 15%) e da massa muscular esquelética (10%) com a idade. Em contrapartida, ocorre aumento do tecido gorduroso
em 20% a 40%3. Essas modificações são mais acentuadas nas mulheres4.
Em outras palavras, o compartimento central do idoso está diminuído. E como a administração dos fármacos é feita diretamente no compartimento central (intravenoso), o
paciente idoso necessita de uma menor quantidade de fármaco para se alcançar o efeito farmacodinâmico proposto, seja o agente mais ou menos lipofílico.

Alterações cardiovasculares1
As principais alterações cardiovasculares e suas consequências estão descritas na Tabela 1,
a seguir.
Tabela 1 – Alterações Cardiovasculares no Idoso
Alteração do Envelhecimento
Cardiovascular

Consequência Fisiológica

Diminuição do número de células Bloqueio de 1º grau
nó sinusal

Implicação Anestésica
Bradicardia intensa com opioides
potentes

Fibrose do sistema de condução
Hipertrofia do miocárdio
Endurecimento do tecido
conectivo
Diminuição da resposta
β-adrenérgica

Endurecimento das veias

Aumento da rigidez ventricular

Diminuição do enchimento
Enchimento ventricular depende ventricular causa declínio do
débito cardíaco
da pressão atrial
Volume excessivo causa
insuficiência cardíaca congestiva
Limitação no aumento da
frequência cardíaca e da
contratilidade em resposta
a catecolaminas endógena e
exógena

Aumento da dependência do
Frank-Staling para manter o
débito cardíaco

Diminuição do barorreflexo em
controlar a pressão arterial

Labilidade da pressão arterial;
mais hipotensão

Diminuição da reserva diante de
alterações da volemia

Alterações agudas na volemia
aumentam as chances de
disfunção cardíaca

Diminuição da capacidade de
manutenção da pressão atrial
constante
Aumento da atividade do sistema
nervoso simpático (repouso e
resposta a estímulo)

Resistência vascular sistêmica
mais dependente do sistema
nervoso simpático

Hipotensão diante de anestésicos
que diminuem o tônus simpático

Endurecimento das artérias

Hipotensão sistólica

Labilidade da pressão arterial

Alteração da relação fração de
ejeção/relaxamento diastólico

Disfunção diastólica, sensível
alteração da volemia
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Aumento da labilidade pressórica
diante de estímulo cirúrgico

Sistema renal e hepático
O paciente idoso possui diminuição na reserva renal, tanto em sua parte glomerular como
tubular. A taxa de filtração glomerular diminui em razão da diminuição do fluxo sanguíneo
renal, do débito cardíaco e do leito vascular5. As provas de função renal estão diminuídas;
consequentemente, a meia-vida de fármacos de eliminação renal está aumentada.
O fluxo sanguíneo hepático está diminuído, assim como seu metabolismo enzimático, a
velocidade de metabolização de fármacos e a capacidade de síntese e regeneração. Os agentes venosos que dependem de metabolismo e excreção biliar possuem meia-vida de eliminação prolongada6.
Portanto, em virtude dessas alterações no sistema renal e hepático, deve-se dar preferência a fármacos com metabolização órgão-independente, com o objetivo de evitar depuração
prolongada, retardo na recuperação anestésica e depressão respiratória no pós-operatório
imediato ou tardio.

Principais Agentes Venosos e o Paciente Idoso
Como discutido anteriormente, de maneira geral, todos os principais agentes venosos
devem ter dose, bolus, taxa de infusão ou alvo-plasmático diminuídos nos pacientes idosos.
Isso se deve às alterações farmacológicas descritas, sendo muitas vezes mais dependentes
das alterações farmacodinâmicas do que farmacocinéticas.

Propofol
No paciente idoso o volume de distribuição e a depuração do propofol estão diminuídos
em 25% e 20%, respectivamente7. Por isso, a dose de propofol necessária para realizar uma
indução anestésica deve ser reduzida em 44% nesse paciente, sendo a diferença farmacológica do propofol no idoso determinada principalmente por fatores farmacodinâmicos8.

Midazolam
Além de ser um fármaco que pode causar distúrbio cognitivo pós-operatório em pacientes idosos9, o midazolam possui meia-vida de eliminação prolongada nesses pacientes por
causa do aumento no volume de distribuição e diminuição na depuração, principalmente
em situações em que ocorre diminuição do fluxo sanguíneo hepático (hipotermia, hipotensão arterial, sepse, compressão por afastadores etc.)10.

Remifentanil
No idoso, o volume de distribuição e a depuração do remifentanil estão diminuídos em
20% e 30%, respectivamente11, e por isso o bolus na indução anestésica pode ser omitido. A
taxa de infusão de remifentanil deve ser baseada no peso ideal do paciente e reduzida em
30% a 50%. Dessa forma procura-se evitar bradicardia, hipotensão, apneia e rigidez torácica
durante a indução anestésica.
A constante de equilíbrio entre o plasma e o local de ação é menor em relação ao paciente
jovem. Consequentemente, o efeito máximo do remifentanil no paciente idoso é de dois a
três minutos, enquanto no paciente jovem é de 1,5 minuto.
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Alfentanil
A dose total de alfentanil deve ser reduzida em 50%, visto que esse fármaco apresenta
menor depuração e maior meia-vida no paciente idoso. A infusão de alfentanil pode causar
depressão respiratória recorrente e por isso deve ser usada com muita cautela no idoso12 .

Sufentanil
Em consequência da sua alta extração hepática (71%), qualquer fator que diminua o fluxo
sanguíneo hepático (mecânico e/ou hemodinâmico) pode reduzir drasticamente a depuração desse fármaco no paciente idoso, aumentando sua duração clínica13.

Fentanil
A meia-vida de eliminação do fentanil em pacientes idosos está prolongada pela diminuição na sua taxa de depuração14. Assim, o uso em infusão contínua não é recomendado,
principalmente em infusões superiores a 60 minutos, sobretudo pela elevada meia-vida contexto-dependente após a primeira hora15.

Modelos Farmacocinéticos
Existem modelos farmacocinéticos disponíveis para praticamente todos os fármacos
venosos, e, em alguns casos, mais de um modelo para o mesmo fármaco, propostos por
diferentes autores. O modelo farmacocinético é um conjunto de equações que descreve o
comportamento do fármaco no organismo e sua movimentação entre os diferentes compartimentos, a partir do momento em que é infundido na circulação. Com base nisso o microprocessador que comanda a bomba pode estimar, a cada momento, qual a concentração
predita da droga no plasma e em nível dos receptores, e variar a infusão a fim de fornecer a
quantidade “exata” do fármaco que é necessária.

Propofol
Para o propofol, os modelos farmacocinéticos mais conhecidos são o modelo de Marsh16
e o de Schnider17. Existe uma diferença marcante entre esses dois modelos. O de Marsh é
o mais simples. A única covariável considerada no seu algoritmo é o peso do paciente. Já o
modelo de Schnider acrescenta as covariáveis idade e sexo em sua base de cálculo.
A maior diferença entre esses dois modelos está no tamanho estimado do compartimento ou volume central (VC). Para um paciente de 70 kg, o modelo de Marsh propõe um VC de
15,9 L, enquanto o modelo de Schnider trabalha com um volume fixo de 4,27 L para todos
os pacientes. Consequentemente, durante a indução, quando um bolus do fármaco é injetado no plasma, a concentração plasmática do propofol estimada pelo modelo de Schnider
é sempre superior à estimada pelo modelo de Marsh. Uma vez interrompida a infusão de
propofol, a diferença das concentrações plasmáticas estimadas por esses dois modelos farmacocinéticos continua. A concentração plasmática estimada pelo modelo de Schnider cai
muito mais rapidamente em relação ao modelo de Marsh. Isto acontece porque além de ter
um menor VC, o modelo de Schnider supõe alto k10 (rápida depuração) e alto Ke0 (rápido
equilíbrio entre compartimento central e local de ação) em relação ao modelo de Marsh.
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Pensando no paciente idoso, o modelo de Schnider é teoricamente mais adequado. Por
esse modelo, a quantidade de propofol necessária para atingir determinada concentração
plasmática é menor; em consequência, as alterações hemodinâmicas seriam atenuadas.
Para utilização do modelo de Marsh no paciente idoso, recomenda-se uma indução
com alvo-plasmático mais baixo (2,0 µg/mL a 3,0 µg/mL), com tempo de indução mais
prolongado (um a dois minutos) e aumento gradativo conforme o efeito farmacodinâmico
observado. O objetivo é diminuir a carga de propofol na indução, reduzindo assim os efeitos
cardiovasculares adversos.
Uma terceira alternativa é a utilização do modelo proposto por White, que emprega,
além do peso corporal, outras características do paciente, como altura, idade e sexo. Essas
informações são consideradas para planejar tanto o bolus inicial, como a taxa de infusão, e
eventuais ajustes desta, quando alteramos o alvo durante a manutenção da anestesia. Com a
informação sobre a idade esse modelo é capaz de fazer as adequações necessárias ao paciente
idoso, que resultam sobretudo em menor bolus inicial, com ganhos importantes em estabilidade hemodinâmica e, consequentemente, em segurança18.
Nos pacientes com baixa reserva cardiovascular, a utilização de monitores da atividade
cerebral pode ser útil para titulação mais precisa da hipnose, reduzindo-se os efeitos adversos do propofol.

Remifentanil
O modelo farmacocinético proposto para o remifentanil é o modelo de Minto11. Além do
peso, esse modelo utiliza outras covariáveis como a idade, sexo e altura do paciente para estimar a concentração plasmática do fármaco. A idade do paciente é fator até mais importante
que o peso dentro da base de cálculo. Geralmente, concentração-alvo entre 2 ηg/mL a 3 ηg/
mL são suficientes para proteção dos reflexos à laringoscopia direta.

Relato de Caso
Paciente masculino, 78 anos, 75 kg, submetido à colectomia esquerda videolaparoscópica, por adenocarcinoma de intestino, apresentando como comorbidades hipertensão arterial sistêmica, controlada com enalapril, e diabetes mellitus, tratada com hipoglicemiante
oral. Recebeu preparo intestinal pré-operatório com monitorização de glicemia durante as
12 horas que antecederam o procedimento cirúrgico. Cerca de 30 minutos antes de ser encaminhado para a cirurgia administrou-se 7,5 mg via oral de midazolam. Na sala cirúrgica
procedeu-se a monitorização básica com ECG, oximetria de pulso e pressão arterial não
invasiva. O acesso venoso utilizado foi por meio de cânula plástica 18G, em fossa antecubital
esquerda. Imediatamente antes da indução iniciou-se hidratação com solução de ringer com
lactato 10 mL∙kg-1. O paciente foi monitorado com índice bispectral (BIS), sendo a leitura,
então, de 89. Monitorou-se também a temperatura nasofaríngea, o bloqueio neuromuscular
e o débito urinário. Para o controle da dor pós-operatória e prevenção da hiperalgesia, o paciente recebeu uma dose de 0,1 mg∙kg-1 de metadona no início da cirurgia. O planejamento
anestésico incluiria anestesia venosa total, com uma combinação de propofol em infusão
alvo-controlada e remifentanil em infusão manualmente controlada.
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Indução: iniciou-se a infusão manualmente controlada de remifentanil a 0,15 µg∙kg-1∙min-1
baseada no peso ideal de 70 kg. Concomitantemente, a concentração-alvo de propofol (modelo de Marsh) foi programada para 2,0 µg∙mL-1, sendo o tempo de indução ajustado para
dois minutos. Alcançada no local de efeito a concentração de 1,5 µg∙mL-1, o paciente ainda
permanecia acordado, sendo então aumentada para 3,0 µg∙mL -1 (Gráfico 1). Na sequência o
paciente perdeu o reflexo córneo-palpebral, com redução dos valores de BIS de 89 para 55; foi
administrado rocurônio 0,1 mg∙kg-1 e intubado quatro minutos após o início da indução.
Manutenção: após a intubação, a taxa de infusão de remifentanil foi reduzida para 0,1
µg∙kg-1∙min-1 e permaneceu assim durante todo o preparo, que durou cerca de 20 minutos.
No início da cirurgia, a infusão foi aumentada para 0,2 µg∙kg-1∙min-1 (Gráfico 2). Durante
o procedimento, os valores de BIS variaram entre 41 e 56, a pressão arterial permaneceu
estável em mais ou menos 20% dos valores iniciais, a infusão do propofol foi ajustada para
concentração-alvo entre 2,2 µg/mL e 2,5 µg/mL e a infusão do remifentanil variou entre
0,15 µg∙kg-1∙min-1 e 0,2 µg∙kg-1∙min-1.
Despertar: após reversão do pneumoperitônio, a infusão de remifentanil e a concentração-alvo de propofol foram reduzidas para 0,1 µg∙kg-1∙min-1 e 1,6 µg/mL, respectivamente.
Finalizada a sutura da pele, as infusões foram desligadas. A duração total do procedimento
foi de 2h30. O paciente levou cerca de sete minutos para despertar (Gráficos 3 e 4). Foi
encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica, onde permaneceu por 1h30, sem
apresentar intercorrências.

Gráfico 1

Gráfico 2

Gráfico 3
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Gráfico 4

Discussão
Inicialmente, antes da indução anestésica é recomendado uma pré-hidratação com solução salina para repor o jejum e preparo intestinal, bem como para evitar hipotensão arterial,
visto que o idoso sadio possui disfunção diastólica e seu débito cardíaco é mantido principalmente pelo mecanismo de Frank-Staling.
A concentração de remifentanil na solução a ser administrada não deve ser maior que
50 µg/mL, principalmente nesse tipo de paciente.
No planejamento de uma anestesia geriátrica é importante considerar:
1- Qual a importância da idade para a farmacocinética do propofol?
A idade causa modificações importantes na farmacocinética do propofol. Essas modificações não são previstas em alguns modelos farmacocinéticos, como o modelo proposto por
Marsh. Assim, em equipamentos que utilizem infusão alvo-controlada com o modelo Marsh, há necessidade de algumas adaptações, como iniciar a infusão com um alvo em torno de
2,0 µg∙mL -1 e tempo de injeção de cerca de um minuto.
2- A idade é uma variável importante para o modelo de Marsh?
Não. O ajuste da infusão alvo-controlada pelo modelo de Marsh usa apenas o peso, a concentração-alvo a ser atingida e a velocidade do bolus de indução, sem necessidade de ajuste do sexo
ou da idade, uma vez que esse modelo farmacocinético não considera essas covariáveis.
3- Existe alguma alternativa?
No caso descrito utilizou-se um alvo inicial baixo (2 µg/mL) reajustado para cima (3 µg/
mL) ao constatar-se que o paciente ainda estava acordado depois de ser atingida concentração de propofol no local de efeito próxima do alvo programado (1,5 µg∙mL -1).
4- E se eu não disponho da bomba para anestesia alvo-controlada?
Existem inúmeros esquemas de infusão manual que podem ser adequados para os pacientes idosos, sempre considerando suas características farmacocinéticas e farmacodinâmicas.
O esquema proposto por Roberts19, 1 mg/kg bolus e infusão de 10-8-6 mg∙kg-1∙h-1 a cada 10
minutos, é adequado mas requer alguns ajustes, como bolus de 0,5 mg/kg e infusões 10% a
15% menores, bem como ajustes adicionais após uma hora de infusão. Mas isso exige atenção
especial do profissional, que muitas vezes nesse momento está ocupado com outras tarefas,
como a instalação da monitorização invasiva.
5- Qual a importância da idade para a farmacocinética do remifentanil?
Como ocorre com outros opioides, os efeitos farmacocinéticos e farmacodinâmicos relativos ao envelhecimento se combinam, fazendo com que as infusões devam ser reduzidas
em até 50%11.
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6- No idoso, qual a melhor combinação propofol/remifentanil para:
a- Intubação traqueal.
b- Incisão da pele.
c- Manutenção.
d- Fechamento da pele.
Essas respostas vão depender do efeito farmacodinâmico no paciente em questão. Como
regra geral, necessita-se de maior quantidade de analgésico em momentos de maior estresse
(intubação, pneumoperitônio, manipulação de alças e estruturas intracavitárias etc.).
Essa titulação é fundamental nesse tipo de paciente para evitar respostas farmacodinâmicas intensas. Nesse sentido, a monitoração da atividade cerebral (índice bispectral) combinada à observação da concentração do fármaco no local de efeito (cérebro) pode ser de
grande utilidade.
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Peculiaridades dos Bloqueios Espinhais
Introdução
A Organização Mundial da Saúde define idoso como o indivíduo acima de 60 anos em
países em desenvolvimento e acima de 65 anos em países desenvolvidos. No Brasil, entre os
anos 1980 e 2000, o país ganhou 7,3 milhões de idosos, totalizando mais de 14,5 milhões
de pessoas. Estima-se que em 2025, o Brasil será o 6o país com maior número de idosos1.
Como consequência, observamos um número crescente de procedimentos cirúrgicos sendo
realizados em pacientes desta faixa etária. Bloqueios neuroaxiais, como peridural e raquianestesia, são técnicas comumente empregadas e que podem ser indicadas a pacientes idosos
em determinados procedimentos cirúrgicos. Apesar dos benefícios dessas técnicas, a idade
avançada gera dificuldades de execução, além de repercussões clínicas e farmacológicas que
devem ser consideradas para uma anestesia segura e com desfecho favorável.
Tanto a indicação quanto a contraindicação dos bloqueios de neuroeixo em pacientes
idosos deve levar em conta uma série de informações obtidas na visita pré-anestésica. É fundamental no momento de planejamento da técnica anestésica a ser empregada a avaliação
de riscos e benefícios, os quais devem ser claramente discutidos com o paciente e seus familiares. A proposta anestésica deve ser sempre referendada por intermédio da assinatura do
consentimento informado livre e esclarecido pelo paciente ou seu responsável.
História pregressa de doença cardiovascular associada à disfunção miocárdica importante pode ser uma contraindicação aos bloqueios de neuroeixo. Distúrbios de coagulação
ou uso de anticoagulantes no período perioperatório são fatores de atenção no planejamento
dos bloqueios neuroaxiais. Por outro lado, em alguns procedimentos cirúrgicos associados
a dor pós-operatória importante, como as toracotomias abertas, os bloqueios de neuroeixo
podem ser elemento determinante da boa recuperação pós-operatória. Assim, riscos e benefícios devem ser sempre avaliados caso a caso, sempre em favor do melhor desfecho e do
menor risco para o paciente.

Alterações Fisiológicas do Idoso Relacionadas com o Bloqueio Neuroaxial
A degeneração do sistema nervoso central que ocorre com o avançar da idade, associada
a alterações na farmacocinética e farmacodinâmica dos anestésicos locais no idoso, pode interferir nas características dos bloqueios neuroaxiais, se comparados aos mesmos bloqueios
realizados em pacientes jovens. Entre as alterações encontradas nos idosos, podemos citar2:
• redução do número de neurônios na medula espinhal;
• desmielinização neuronal;
• deterioração dos tecidos conectivos do neuroeixo;
• diminuição da velocidade de condução dos nervos periféricos;
• diminuição do volume do líquido cefalorraquidiano.
Assim, o nível do bloqueio após peridural lombar tende a ser mais elevado em idosos
se comparado aos jovens3-5, depois da administração de determinada massa e volume de
anestésico local. Da mesma maneira, há maior extensão do bloqueio depois da realização
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de peridural torácica nos idosos6. Na anestesia subaracnóidea com anestésicos locais hiperbáricos observam-se efeitos semelhantes, com menor latência, instalação mais rápida e com
níveis mais elevados do bloqueio sensitivo2 .

Alterações Anatômicas do Idoso Relacionadas com o Bloqueio Neuroaxial
Tecnicamente, as anestesias neuroaxiais em pacientes idosos tendem a ser mais trabalhosas e desafiadoras. Problemas de posicionamento são comuns por alterações anatômicas da
coluna vertebral, como curvatura exagerada ou rotação, ou ainda por limitações de posicionamento secundárias à dor.
Os forâmens intervertebrais podem apresentar-se estreitados e calcificados ou até mesmo fechados. Alterações degenerativas dos discos e das articulações podem levar à compressão extrínseca do ligamento amarelo, o qual também pode apresentar graus diversos de
calcificação. Alterações na complacência do espaço peridural podem levar ao aumento de
sua pressão residual.
Todos os fatores mencionados contribuem para um aumento da dispersão dos anestésicos locais, levando a bloqueios de neuroeixo mais extensos.
Em virtude de alterações degenerativas, como intensa calcificação de ligamentos,
desenvolvimento de osteófitos e redução dos espaços intervertebrais, a realização do
bloqueio neuroaxial pode ser muito difícil7. A técnica de abordagem paramediana dos
espaços peridural ou subaracnóideo pode ser uma alternativa para evitar ou minimizar os
impactos da calcificação.

Particularidades dos Bloqueios Neuroaxiais no Idoso
Hipotensão
A hipotensão observada após os bloqueios de neuroeixo é consequência do bloqueio
simpático toracolombar que leva à vasodilatação periférica, diminuindo tanto a resistência vascular sistêmica (pós-carga) quanto o retorno venoso (pré-carga). Bloqueio sensitivo
com grande espalhamento rostral e idade avançada são os dois fatores mais relacionados
com a hipotensão após bloqueios do neuroeixo8. Bloqueios extensos podem também levar
à bradicardia4. A associação entre bradicardia e diminuição do retorno venoso gera considerável queda do débito cardíaco, a qual pode ser especialmente danosa a pacientes com
baixa reserva cardiovascular. A administração prévia de cristaloides ou coloides não previne
a hipotensão depois da raquianestesia em pacientes idosos9 e, portanto, a melhor abordagem
para o tratamento da hipotensão após bloqueios neuroaxiais é a associação entre expansão
volêmica com fluidos endovenosos e a administração precoce de vasopressores, ainda durante a fase de instalação do bloqueio10.
Reflexo de Bezold-Jarisch é uma resposta circulatória paradoxal de bradicardia e hipotensão induzida por redução abrupta da pré-carga como ocorre, por exemplo, depois da instalação da raquianestesia11. Essa bradicardia reflexa teria como objetivo fisiológico aumentar
o tempo de diástole e enchimento ventricular. Clinicamente, esse reflexo é importante, pois
é um dos mecanismos relacionados com a bradicardia e hipotensão que podem ocorrer após
bloqueios de neuroeixo.
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Os pacientes mais suscetíveis à hipotensão e bradicardia súbitas com possível parada
cardíaca após raquianestesia são os jovens, com tônus vagal aumentado, classificados com
estado físico ASA I11. Portanto, é uma resposta hemodinâmica diferente da que ocorre em
idosos. Essa última está mais relacionada com os seguintes fatores: nível elevado de bloqueio simpático, degeneração dos reflexos autonômicos adaptativos, vasoconstrição crônica
por hipertensão arterial, uso de diuréticos e, ainda, desidratação.
Uma maneira eficaz de prevenir a hipotensão é evitar bloqueios sensitivos excessivamente extensos por meio da administração peridural de volumes e concentrações adequadas de
anestésicos locais ou da administração de anestésicos isobáricos no espaço subaracnóideo.
A raquianestesia contínua é uma opção que permite a administração titulada de anestésicos
locais, com instalação gradual e melhor controle do nível do bloqueio sensitivo e simpático12 . Diferentemente da população geral, na qual a cefaleia pós-punção de dura-máter é
uma preocupação importante relacionada com a raquianestesia contínua, nos idosos essa
complicação é incomum.

Hipotermia
Pacientes idosos submetidos a bloqueios do neuroeixo são mais propensos à hipotermia.
A idade avançada e o nível de bloqueio demasiadamente elevado estão associados à extensa
vasodilatação periférica por inibição do tônus vasomotor abaixo do nível do bloqueio, diminuição da resposta termorregulatória13 e consequente queda de temperatura corporal.
Outros fatores predisponentes são: sala cirúrgica excessivamente fria, soluções de irrigação em temperatura ambiente, exposição corpórea excessiva e tempo cirúrgico elevado.
A hipotermia pode levar a uma série de complicações clínicas como elevação dos índices
de infecção de sítio cirúrgico, disfunção cognitiva pós-operatória, alterações na agregação
plaquetária e arritmias cardíacas. Os tremores que acometem os pacientes hipotérmicos
podem aumentar significativamente a demanda metabólica e o consumo miocárdico de
oxigênio14. Pacientes idosos sob bloqueio neuroaxial devem receber medidas profiláticas à
hipotermia, incluindo administração de fluidos aquecidos e aquecimento ativo, com destaque aos dispositivos de ar quente forçado (manta térmica)15.

Sedação
A sedação em pacientes geriátricos submetidos a bloqueios deve ser cautelosa. Há um
aumento de sensibilidade desta população aos efeitos sedativos de benzodiazepínicos16 e
propofol17. Os benzodiazepínicos estão associados a risco aumentado de disfunção cognitiva pós-operatória e devem ser evitados nos pacientes que não fazem uso crônico. O tempo
de recuperação pode ser prolongado nos pacientes idosos submetidos à sedação com propofol, demandando maior vigilância clínica em comparação a pacientes jovens. Dessa forma,
recomenda-se utilizar em pequenas doses tituladas ou por infusão contínua, minimizando
efeitos colaterais.

Farmacologia dos Anestésicos Locais
Alterações na composição dos diversos tecidos que ocorrem com o avançar da idade
podem ter impacto na absorção, distribuição e eliminação dos anestésicos locais adminis104 | Educação Continuada em Anestesiologia - Volume VIII

trados nos bloqueios de neuroeixo. O clearance plasmático de anestésicos locais do tipo
amida comumente utilizados, como lidocaína, bupivacaína e ropivacaína, diminui com a
idade, o que torna o idoso mais suscetível a efeitos adversos e intoxicação sistêmica por
anestésicos locais18.

Uso de morfina intratecal
Apesar de amplamente utilizada e com boas indicações na população geral, a morfina por
via intratecal em pacientes idosos precisa ser rigorosamente avaliada. O risco de depressão
respiratória tardia é aumentado nessa população, havendo inclusive a sugestão de manter
pacientes idosos maiores de 70 anos submetidos à morfina intratecal em unidades de monitorização contínua, como sala de recuperação pós-anestésica ou centro de terapia intensiva7.
Medidas a fim de aumentar a segurança do paciente, como protocolos de monitorização
respiratória, treinamento das equipes e manejo pós-operatório por equipe de dor aguda
podem minimizar esses riscos de depressão respiratória tardia nos quartos e enfermarias.
Além disso, outros efeitos colaterais indesejados, como náuseas, vômitos e prurido, podem
ser mais pronunciados nos idosos.
Não há na literatura consenso sobre a dose ideal de anestésico local e morfina a serem
administrados em pacientes idosos. Essa decisão deve ser feita pelo anestesiologista responsável pelo caso, com base nos conhecimentos discutidos neste capítulo e levando em conta
também o tipo de cirurgia e equipe cirúrgica.

Bloqueios de Neuroeixo em Idosos na Era da Cirurgia Minimamente Invasiva
e dos Bloqueios Periféricos Guiados por Ultrassom
O desenvolvimento de técnicas cirúrgicas minimamente invasivas trouxe um novo desafio para o anestesiologista. Procedimentos de baixa complexidade, que antes necessitavam
de pelo menos um dia de internação, passaram a ser realizados em caráter ambulatorial. Algumas técnicas minimamente invasivas também trouxeram a diminuição da morbimortalidade em pacientes extremamente graves, para os quais as técnicas convencionais poderiam
estar contraindicadas. Neste cenário, os bloqueios de neuroeixo ganham outra conotação.
Nos casos das cirurgias ambulatoriais, deve-se avaliar o benefício do bloqueio de neuroeixo
ante o risco de situações que contraindicam a alta hospitalar, como instabilidade dos sinais
vitais, retenção urinária e bloqueio motor residual.
Os bloqueios de nervos periféricos, especialmente as técnicas guiadas por ultrassom,
ganharam grande espaço na prática anestésica nos últimos 15 anos. Em determinadas circunstâncias, podem ser excelente alternativa aos bloqueios de neuroeixo por apresentarem
boa eficácia, com menor repercussão fisiológica e menor incidência de complicações.

Bloqueios de Neuroeixo em Idosos Submetidos a Cirurgias Ortopédicas
Com a evolução da medicina preventiva, a população mundial está vivendo mais e com
melhor qualidade de vida e, portanto, ficando mais vulnerável a lesões traumáticas, tanto
relacionadas com acidentes quanto com a prática esportiva. Assim, acompanhando a tendência mundial de maior número de intervenções ortopédicas, os idosos são submetidos
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a mais procedimentos nessa área, como osteossíntese de fraturas de fêmur e artroplastias
eletivas de grandes articulações, como joelho e quadril. Estima-se que em 2030, nos Estados
Unidos, o número de artroplastias de quadril chegará a 572 mil casos, e de joelho, a 3,48
milhões de casos por ano19.
Os bloqueios neuroaxiais em cirurgias de artroplastias estão relacionados com melhores
desfechos clínicos, como redução de morbimortalidade e taxas de infecção. Um importante estudo populacional baseado em análise de banco de dados demonstrou que pacientes
submetidos à artroplastia de joelho ou quadril têm melhor desfecho quando o bloqueio de
neuroeixo é realizado como técnica anestésica principal ou quando combinado à anestesia
geral versus anestesia geral isolada20.
População ortopédica geriátrica está particularmente suscetível à disfunção cognitiva
pós-operatória. Quando se utilizam técnicas baseadas em anestesia regional, incluindo
bloqueios de neuroeixo, há uma tendência atual demonstrando redução da incidência de
delirium pós-operatório21. No entanto, ainda faltam estudos com valor estatístico suficiente,
como grandes metanálises, para afirmações definitivas22 . Em especialidades como urologia
e cirurgia geral, estudos comparativos com o objetivo de identificar a técnica anestésica
como fator causal de piora ou desencadeamento de doença de Alzheimer não foram capazes
de estabelecer diferenças23.
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Capítulo 09

Cuidados Pós-operatórios
Erick Freitas Curi

Cuidados Pós-operatórios
Introdução
A recuperação pós-operatória, independentemente do local em que seja realizada (SRPA,
UTI, SO), se designa como vigilância e cuidado especializados aos pacientes em imediata
recuperação dos efeitos da anestesia e da cirurgia. O espaço destinado à recuperação deve
conter monitores, equipamentos para a imediata reanimação de pacientes, médicos e demais
profissionais qualificados para a assistência, além de um ambiente tranquilo e confortável.
A Figura 1 destaca a interação que deve existir entre o anestesiologista assistente, o
anestesiologista da SRPA e a equipe de enfermagem. A troca de informações e os cuidados
destacados são fundamentais para a segurança do paciente.

SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA (SRPA)

INFORMAÇÕES

ATENÇÃO

Anestesista
Assistente

• História clínica
• Condição médica
• Anestesia
• Cirurgia

• Oxigenação – SpO2
• Ventilação – FR, patência da via aérea, EtCO2
• Circulação – PANI, FC, ECG
• Registro de sinais vitais – no mínimo a cada 15’

PACIENTE
Anestesista
da SRPA

Enfermeira
SRPA

* Cuidados especiais podem ser necessários
** SpO2 – oximetria de pulso; FR – frequência respiratória; EtCO2 – capnografia; PANI – pressão arterial não invasiva;
FC – frequência cardíaca; ECG – eletrocardiograma.

Figura 1 – Admissão na SRPA

Padrões Internacionais de Segurança
A American Society of Anestesiologists (ASA) definiu padrões para os cuidados pós-anestésicos. Esse documento foi aprovado pelo Conselho de Delegados da ASA em 27 de
outubro de 2004 e emendado em 15 de outubro de 2014. O Quadro 1 define os padrões e
parâmetros de práticas (pequenas alterações foram feitas com o intuito de se adequar ao
cenário brasileiro).
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Quadro 1 – Padrões de cuidados pós-anestésicos
PADRÃO I

Todos pacientes que receberam anestesia geral, regional ou cuidados anestésicos monitorados receberão apropriada gestão pós-anestésica.

1. A SRPA, ou área equivalente (p. ex.: UTI cirúrgica), deverá ser equipada para receber pacientes pós-cuidados anestésicos. Todo paciente que receber anestesia deve ser recebido na SRPA
ou equivalente, exceto se houver orientação específica do anestesiologista responsável.
2. Os aspectos médicos dos cuidados na SRPA (ou área equivalente) serão orientados por
políticas e procedimentos revisados e aprovados pelo Departamento de Anestesiologia.
3. A planta, os equipamentos e a equipe da SRPA devem atender aos requisitos de órgãos de
credenciamento e licenciamento.
PADRÃO II

Um paciente transportado para a SRPA deve ser acompanhado por um membro
da equipe anestésica que tenha conhecimento sobre as condições do paciente.
O paciente deve ser continuamente avaliado e tratado durante o transporte com
monitoramento e suporte apropriado para demandas específicas do paciente.

PADRÃO III

Na chegada à SRPA, o paciente deve ser reavaliado e um relato verbal feito
para os responsáveis da SRPA pelo membro da equipe anestésica que acompanhou o paciente.

1. A condição do paciente na chegada à SRPA deve ser documentada.
2. Informações relativas às condições pré-operatórias e ao curso anestésico-cirúrgico devem
ser transmitidas ao responsável pela SRPA.
3. O membro da equipe anestésica deve permanecer na SRPA até que ocorra a transferência
de responsabilidade para a equipe da SRPA.
PADRÃO IV

As condições do paciente devem ser continuamente avaliadas na SRPA.

1. O paciente deve ser observado e monitorado pelos métodos apropriados para a condição
clínica do paciente. Particular atenção deve ser dada para o monitoramento da oxigenação,
ventilação, circulação e nível de consciência e temperatura. Durante a recuperação, um método quantitativo de medida da oxigenação (oxímetro de pulso) deve ser aplicado na fase
inicial da recuperação.
2. Um acurado registro escrito no período da SRPA deve ser mantido. Um apropriado sistema
de pontuação é estimulado para cada paciente admitido, em tempo apropriado antes da alta
e no momento da alta da SRPA.
3. A supervisão médica geral e a coordenação dos cuidados dos pacientes na SRPA deve ser
responsabilidade de um anestesiologista.
4. Deve haver uma política que garanta a disponibilidade de um médico capaz de tratar complicações e realizar manobras de ressuscitação cardiopulmonar para pacientes na SRPA.
PADRÃO V

Um médico é o responsável pela alta do paciente da SRPA

1. Quando critérios de alta são utilizados, eles devem ser aprovados pelo Departamento de
Anestesiologia e pela equipe médica. Eles podem variar de acordo com o destino do paciente (enfermaria, UTI, unidade de curta permanência ou casa).
2. Na ausência de um médico responsável pela alta, a enfermeira deve anotar que o paciente
atenda os critérios de alta. O nome do médico que aceitou a responsabilidade pela alta deve
ser anotado.*
*No Brasil não há essa possibilidade, visto que a alta é sempre de responsabilidade médica.
Adaptado de publicação da ASA em 2014.
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Resolução nº 2.174, de 2017, do Conselho Federal de Medicina (CFM)
Em 27 de fevereiro de 2018 foi publicada, no Diário Oficial da União (DOU), Seção I,
página 82, a Resolução nº 2.174/2017 do CFM. Ela dispõe sobre a prática do ato anestésico.
Essa resolução é uma evolução das que a antecederam e tem como característica principal o
foco na segurança e na qualidade na assistência ao paciente.
Com relação aos cuidados no pós-operatório, observamos primeiro o disposto no art. 1º,
Inciso V:
V – Para a prática da anestesia, deve o médico anestesista responsável avaliar e definir
previamente, na forma prevista no artigo 2º, o risco do procedimento cirúrgico, o risco
do paciente e as condições de segurança do ambiente cirúrgico e da sala de recuperação
pós-anestésica, sendo sua incumbência certificar-se da existência das condições mínimas
de segurança antes da realização do ato anestésico, comunicando qualquer irregularidade
ao diretor técnico da instituição e, quando necessário, à Comissão de Ética Médica ou ao
Conselho Regional de Medicina (CRM).
Art. 5º – Considerando a necessidade de implementação de medidas preventivas voltadas à redução de riscos e ao aumento da segurança sobre a prática do ato anestésico, recomenda-se que:
c) os hospitais mantenham um médico anestesista nas salas de recuperação pós-anestésica para cuidado e supervisão dos pacientes.
Depois desse embasamento, a Resolução trata de forma específica o cuidado pós-operatório.
Art. 6º – Após a anestesia, o paciente deverá ser removido para a sala de recuperação
pós-anestésica (SRPA) ou para o Centro de Terapia Intensiva (CTI), conforme o caso, sendo necessário um médico responsável para cada um dos setores (a presença de um médico
anestesista na SRPA).
Art. 7º – Nos casos em que o paciente for encaminhado para a SRPA, o médico anestesista responsável pelo procedimento anestésico deverá acompanhar o transporte.
§1º – Existindo médico responsável pelo atendimento dos pacientes em recuperação
na SRPA, o médico anestesista responsável pelo procedimento anestésico transferirá ao
plantonista a responsabilidade pelo atendimento e continuidade dos cuidados até a plena
recuperação anestésica do paciente.
§2º – Não existindo médico plantonista na SRPA, caberá ao médico anestesista pelo procedimento anestésico o pronto atendimento ao paciente.
§3º – Enquanto aguarda a remoção, o paciente deverá permanecer no local onde foi realizado
o procedimento anestésico, sob a atenção do médico anestesista responsável pelo procedimento.
§4º – É incumbência do médico anestesista responsável pelo procedimento anestésico
registrar na ficha todas as informações relevantes para a continuidade do atendimento do
paciente na SRPA (ANEXO III) pela equipe de cuidados, composta por enfermagem e médico plantonista alocados em número adequado.
§5º – A alta da SRPA é de responsabilidade exclusiva de um médico anestesista ou do
plantonista da SRPA.
§6º – Na SRPA, desde a admissão até o momento da alta, os pacientes permanecerão
monitorizados e avaliados clinicamente, na forma do ANEXO IV, quanto:
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a. à circulação, incluindo aferição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos e determinação contínua do ritmo cardíaco por meio da cardioscopia;
b. à respiração, incluindo determinação contínua da saturação periférica da hemoglobina;
c. ao estado de consciência;
d. à intensidade da dor;
e. ao movimento dos membros superiores e inferiores pós-anestesia regional;
f. ao controle da temperatura corporal e dos meios para assegurar a normotermia; e
g. ao controle de náuseas e vômitos.
Art. 8º – Nos casos em que o paciente for removido para o Centro de Terapia Intensiva
(CTI), o médico anestesista responsável pelo procedimento anestésico deverá acompanhar
o transporte do paciente até o CTI, transferindo-o aos cuidados do médico plantonista.
§1º – É responsabilidade do médico anestesista responsável pelo procedimento anestésico registrar na ficha anestésica todas as informações relevantes para a continuidade do
atendimento do paciente pelo médico plantonista do CTI (ANEXO III).
§2º – Enquanto aguarda a remoção, o paciente deverá permanecer no local onde foi realizado o procedimento anestésico, sob a atenção do médico anestesista responsável.
O ANEXO IV da Resolução aborda como devem ser feitos os registros na SRPA desde a
chegada do paciente até sua alta. O Quadro 2 traz o conteúdo do anexo.
Quadro 2 – Anexo IV da Resolução nº 2.174, de 2017
ANEXO IV
A documentação da anestesia no pós-operatório deve incluir, mas não se limitar à ficha
de recuperação pós-anestésica, que deverá conter as seguintes informações:
a. identificação do(s) anestesiologista(s) responsável(is) e, se for o caso, registro do
momento de transferência de responsabilidade na admissão do paciente na sala de
recuperação pós-anestésica (SRPA);
b. identificação do paciente;
c. momentos da admissão e da alta;
d. recursos de monitorização adotados, sob prescrição do médico anestesista, respeitada a monitorização mínima prevista no §6º do artigo 7º desta resolução;
e. registro da consciência, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação periférica
de oxigênio da hemoglobina, temperatura, atividade motora, intensidade da dor a
intervalos não superiores a 15 (quinze) minutos na primeira hora de recuperação;
f. registro de outros parâmetros, por orientação e prescrição do médico anestesista;
g. soluções e fármacos administrados (momento de administração, via e dose) sob
prescrição do médico anestesista; e
h. descrição da conduta do médico anestesista e de intercorrências e eventos
adversos, associados ou não á anestesia, que tenham ocorrido na sala de recuperação pós-anestésica.
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A Figura 2 representa o cuidado mínimo obrigatório a um paciente na SRPA. Alterações
fisiológicas e patológicas próprias do envelhecimento devem ser conhecidas para nos auxiliar no monitoramento desses pacientes na SRPA.
O Quadro 3 traça uma correlação entre os principais sistemas, suas alterações e os cuidados na SRPA.

Figura 2 – Cuidados mínimos obrigatórios a um paciente na SRPA
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Quadro 3 - Alterações fisiológicas e patológicas do envelhecimento e suas influências na SRPA
Sistemas

Alterações

Inf luência na SRPA

Sistema nervoso central
Sistema neurotransmissor

Desequilíbrio entre a excitação do
glutamato e a inibição do GABA

Ampliação dos efeitos depressivos dos
ansiolíticos

Funcionamento inadequado do
sistema colinérgico

“Demência da escopolamina”

Demência senil

Deterioração cognitiva

Diagnóstico diferencial com a disfunção
cognitiva pós-operatória (DCPO)

Demência nas doenças
cerebrovasculares

Múltiplos infartos, microangiopatia,
Evitar situações de baixo fluxo cerebral
doença de pequenos vasos (HAS; DM) Tratar hipotensão e outros fatores que levam
associada à isquemia da substância
a baixo débito
branca e infartos lacunares
Às vezes é necessário exame neurológico,
compará-lo com o padrão pré-operatório e
documentá-lo
Evitar posições de hiperextensão da cabeça
Não realizar manobras vagais por compressão
de seio carotídeo

Disfunções cognitivas

Microembolia (principalmente em
cirurgias cardíacas), hipoperfusão,
resposta inflamatória sistêmica
(circulação extracorpórea), depressão,
anestesia e fatores genéticos (Alelo
E4)

Isquemia cerebral
hemodinâmica

Diminuição do FSC (queda da pressão Medidas para garantir o FSC adequado e
de perfusão cerebral e/ou aumento da diminuir a reatividade vasomotora cerebral
reatividade vasomotora cerebral)

Fatores neurotróficos
Resposta imune

Estado confusional agudo ou delirium
agudo pós-operatório. Ocorrem três tipos de
delirium (alucinação, confusão e alucinaçãoconfusão).

Sistema cardiovascular
Alterações fisiológicas

Diminuição da função sistólica
ventricular e menor resposta
cronotrópica às catecolaminas.
Alterações da função diastólica e de
enchimento ventricular.
Diminuição do volume sistólico,
da frequência cardíaca e
consequentemente do DC.

Tratamento precoce da bradicardia e
necessidade de avaliar o melhor fármaco
Evitar sobrecarga de volume por reposição
hídrica
Tratar instabilidades na pressão arterial,
observando os valores pressóricos préoperatórios.
Cuidado especial ao mudar a posição do
paciente, pois os mecanismos compensadores
ainda estão comprometidos por efeito dos
anestésicos

Alterações patológicas

Cardiopatia isquêmica e insuficiência
cardíaca congestiva.

Prevenir hipoxemia
Evitar hipotensão
Ser diligente no uso de fármacos
cronotrópicos positivos e vagolíticos
Proporcionar normovolemia
Cardioscopia – sempre avaliar derivação
precordial em busca de sinais de isquemia
Manter normotermia
Avaliar o funcionamento do marca-passo em
pacientes portadores do aparelho
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Sistemas

Alterações

Inf luência na SRPA

Sistema respiratório
Alterações fisiológicas

Redução da retração elástica do
pulmão
Diminuição da complacência da
parede torácica e da força dos
músculos respiratórios
Aumento do tecido colagenoso
Diminuição do número de alvéolos e
aumento do tamanho deles
Redução dos capilares na parede
alveolar
Redução da PaO2
Aumento do VR – enfisema senil
Redução da CV Diminuição da CPT
Redução da VEF1 (tendência
obstrutiva)

Reverter atelectasias
Monitorar hipoventilação

Alterações patológicas

DPOC

Avaliar o uso de broncodilatadores

Asma

Julgar a necessidade de gasometria arterial na
SRPA

Alterações fisiológicas

Perda progressiva da capacidade
funcional renal
Diminuição do FSR
Diminuição da TFG
Espessamento da membrana basal da
cápsula de Bowman
Diminuição da excreção tubular
Redução na produção e excreção da
amônia
Diminuição da capacidade de
concentrar urina

Atentar para a possibilidade de acidose tanto
metabólica quanto respiratória
Avaliar o nível de hidratação do paciente

Farmacocinética/
farmacodinâmica

Redução da água corporal
Tendência de redução dos níveis de
albumina
Redução na velocidade de eliminação
e metabolização dos fármacos

Redução de dose e velocidade de infusão de
fármacos

Sistema renal

Cuidados Pós-operatórios Específicos no Idoso
Problemas comuns na SRPA
Seymour e col. relatam que pacientes idosos (65 anos ou mais) apresentam uma incidência comum de morbidades pós-operatórias assim distribuídas: atelectasias (17%), bronquite
aguda (12%), pneumonia (10%), insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio ou ambos
(6%), delirium (7%) e sinais neurológicos focais (1%). As complicações pulmonares podem
atingir 15,2%, segundo estudo de Vodinh e col., para procedimentos cirúrgicos de alto risco.
Esses procedimentos podem ser observados no ANEXO V da Resolução nº 2.174/2017, do
CFM, já citada anteriormente.
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Pacientes idosos apresentam maior risco de aspiração. Isso se deve à diminuição da discriminação sensorial laringofaríngea, que ocorre com o envelhecimento. Soma-se a isso a
maior incidência de disfunção de deglutição.

Tratamento da dor aguda pós-operatória
Um dos maiores desafios no tratamento da dor aguda em idosos é o diagnóstico. Distúrbios cognitivos podem prejudicar significativamente essa avaliação. Todavia, devemos utilizar os métodos já consagrados de avaliação, priorizando sempre a escala verbal. A Figura 3
exemplifica uma escala visual analógica que pode nos auxiliar no diagnóstico.

Figura 3 – Escala para avaliação da dor

Não se pode esquecer de que a idade altera a reserva funcional orgânica e a farmacocinética dos fármacos. Para vencer o desafio do tratamento da dor aguda nos idosos, é importante manter em mente os seguintes passos:
1. Tentar incorporar múltiplas modalidades de analgesia, como analgesia intravenosa
controlada pelo paciente e bloqueios nervosos regionais, melhorando a analgesia e
reduzindo riscos de toxicidade narcótica.
2. Utilizar analgesia sítio-específico (bloqueios específicos para cirurgias de extremidades, bloqueios em neuroeixo ou intercostais para toracotomias).
3. Quando possível, utilizar fármacos anti-inflamatórios não esteroidal, para economizar narcóticos, melhorar a analgesia e reduzir os mediadores inflamatórios.
O uso de opioides pode ser necessário e não há impeditivo. No entanto, é fundamental o
cuidado na avaliação quanto ao tipo e à dosagem apropriada para cada paciente.

Disfunção cognitiva pós-operatória
Em razão da importância e da alta frequência dessa disfunção, não é intenção dissertarmos extensamente sobre o assunto nesta sessão. Porém, debateremos questões conceituais
que podem auxiliar no diagnóstico enquanto o paciente ainda esteja na SRPA.
Os distúrbios cognitivos pós-operatórios são revertidos em sua maioria em até três meses
após a cirurgia. Os preditores de declínio cognitivo precoce pós-operatório incluem a idade,
baixo nível educacional, deficiência cognitiva pré-operatória, depressão e procedimento cirúrgico. A etiologia pode ser múltipla, incluindo: microembolia (principalmente em cirurgias cardíacas), hipoperfusão, resposta inflamatória sistêmica (circulação extracorpórea),
depressão, anestesia e fatores genéticos (Alelo E4).
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Conclusão
O conhecimento das alterações fisiológicas próprias do idoso e das principais complicações no pós-operatório nessa faixa populacional é fundamental para uma assistência de
qualidade na SRPA.
A cada dia, por causa da inversão da pirâmide populacional, os centros cirúrgicos receberão cada vez mais pessoas idosas para os mais variados procedimentos diagnósticos
e terapêuticos. Assim, é fundamental que as sociedades de especialidades médicas, assim
como os centros de formação de novos especialistas, desenvolvam e implantem currículos
com competências voltadas para o atendimento seguro e de qualidade a essa população.

Siglas
CPT – Capacidade pulmonar total
CV – Capacidade vital
DC – Débito cardíaco
DCPO – Disfunção cognitiva pós-operatória
DPOC – Doença pulmonar obstrutiva crônica
ECG – Eletrocardiografia
EtCO2 – Medida do gás carbônico exalado via capnografia
FC – Frequência cardíaca
FR – Frequência respiratória
FSC – Fluxo sanguíneo cerebral
FSR – Fluxo sanguíneo renal
GABA – Ácido γ-aminobutírico
PANI – Pressão arterial não invasiva
PaO2 – Pressão parcial do oxigênio arterial
SO – Sala de operação
SpO2 – Saturação periférica da hemoglobina pelo oxigênio
SRPA – Sala de recuperação pós-anestésica
TFG – Taxa de filtração glomerular
UTI – Unidade de terapia intensiva
VEF1 – Volume expirado forçado no primeiro segundo
VR – Volume residual
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Analgesia Pós-operatória no Idoso
Introdução
Os avanços da anestesiologia e das especialidades cirúrgicas têm permitido que um número crescente de idosos sejam submetidos a procedimentos cirúrgicos mais complexos,
longos e de grande porte.
No entanto, a dor pós-operatória em idosos costuma ser subdiagnosticada, e quando o
diagnóstico é confirmado, a dor é subtratada1. O subtratamento da dor em idosos é especialmente deletério, elevando o risco de complicações2:
• cardiovasculares: aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e da demanda
miocárdica de oxigênio, aumentando o risco de infarto agudo do miocárdio;
• pulmonares: redução da ventilação, inefetividade da tosse, aumento de atelectasias,
hipoxemia, infecções e falência respiratória;
• renais: redução do fluxo sanguíneo renal, aumentando efeitos deletérios do estresse cirúrgico;
• gastrointestinais: aumento do risco de íleo pós-operatório;
• neurológicos: aumento do risco de disfunção cognitiva pós-operatória e delirium.
A efetividade do tratamento da dor depende do conhecimento das alterações associadas
ao envelhecimento e da adequada aplicabilidade das técnicas e dos fármacos, para se obter
analgesia adequada com a menor incidência possível de efeitos adversos.

Alterações Fisiológicas Decorrentes do Envelhecimento
O envelhecimento está associado à perda progressiva das reservas funcionais de todos
os órgãos e sistemas. Entretanto, o início e o grau com que essas alterações ocorrem são
variáveis entre os indivíduos3. Diversas alterações fisiológicas decorrentes da idade possuem
relevância no manejo da dor aguda em idosos, como: redução da massa muscular corporal,
aumento da massa de gordura corporal, redução das proteínas plasmáticas, diminuição das
funções cardíaca, renal e hepática, redução do status funcional cerebral e desenvolvimento
de demência4.
Alterações farmacocinéticas e/ou farmacodinâmicas decorrentes do aumento da idade
devem influenciar a escolha dos fármacos e das técnicas a serem utilizadas para o tratamento da dor5.
As reservas funcionais reduzidas asseguram aos idosos menor capacidade de suportarem
os efeitos colaterais e/ou adversos das medicações. A sensibilidade central aos fármacos
também pode estar aumentada, portanto, ajustes de doses habitualmente são necessários1.

Avaliação da dor
A presença de déficits cognitivos dificulta a avaliação da dor pelo anestesiologista. Os
idosos podem apresentar alterações na percepção da dor, o que torna ainda mais heterogêneo o manejo nesta população6. É recomendado que o anestesiologista estimule o
paciente idoso a descrever os sintomas em suas próprias palavras7. Para a mensuração
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da dor, recomenda-se a utilização de palavras de fácil compreensão, como “sem”, “pouca”, “moderada” ou “forte”8. Escalas universais de avaliação da dor como a Escala Visual
Analógica, a Escala Visual Numérica ou a Escala Verbal Numérica podem ser aplicadas
na investigação, contanto que o anestesiologista em primeiro lugar avalie se o método
proposto foi compreendido pelo idoso8. Para os pacientes com déficits cognitivos, como a
doença de Alzheimer, ou não comunicantes, existem outras escalas de heteroavaliação da
dor, destacando-se qualitativamente as escalas PAINAD, PACSLAC e DOLOPLUS-29,
que podem ser encontradas em versões em português10. Estas escalas são, em suma, com
base em observações clínicas e comportamentais como expressão facial, linguagem corporal, comportamentos sociais e vocalizações (Tabela 1).
Tabela 1 – Versão em português da Escala Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD)10
Itens/Avaliação

0

1

2

Respiração
independente de
vocalização

Normal

Dificuldade respiratória
Período curto de
hiperventilação

Respiração ruidosa
Período longo de
hiperventilação

Vocalização
negativa

Nenhuma

Queixas ou gemidos
eventuais
Fala com qualidade
negativa ou desaprovativa,
em volume baixo

Chama repetidamente de
forma perturbada
Queixas ou gemidos altos
Gritos e choro

Expressão facial

Sorri, ou
inexpressivo

Triste
Assustado

Caretas

Linguagem
corporal

Relaxado

Tenso
Agitado e aflito
Inquieto

Rígido
Punhos cerrados
Joelhos fletidos
Resistência à aproximação
ou ao afastamento

Consolabilidade

Sem necessidade de Distraído ou
consolo
tranquilizado pela voz
ou toque

Impossível de ser
consolado, distraído ou
tranquilizado

Fármacos analgésicos
Comorbidades como hipertensão arterial, diabetes, coronariopatias e dislipidemia são
muito prevalentes nessa população, sendo comum o uso simultâneo de extensa variedade
de medicações, o que aumenta a probabilidade de interações medicamentosas deletérias11.
A escolha das opções mais apropriadas de analgésicos deve levar em consideração essas possíveis interações entre fármacos, além das alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas
do envelhecimento.
As medicações mais frequentemente utilizadas no manejo da dor aguda pós-operatória
no idoso compreendem os analgésicos comuns, os anti-inflamatórios não hormonais, os
opioides e os anestésicos locais4.
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Anti-inflamatórios
O mecanismo básico de analgesia dos anti-inflamatórios não hormonais ou não esteroidais (AINEs) consiste na inibição da atividade das enzimas cicloxigenases (COX) e da
síntese de prostaglandinas. Desta forma, os AINEs diminuem a formação de mediadores
inflamatórios e promovem analgesia reduzindo o consumo de opioides12 .
Em idosos, o uso de AINEs, convencionais ou seletivos, deve ser feito com maior cautela.
Efeitos danosos gástricos e renais destas medicações são mais frequentes em idosos e podem
ser potencializados pelo uso concomitante de outros fármacos com toxicidade adicional. Os
AINEs podem aumentar em até duas vezes o risco de sangramentos gastrointestinais, e até
2 a 5 vezes o risco de complicações decorrentes de úlceras pépticas, como sangramentos ou
perfuração. O uso de inibidores seletivos da COX-2 pode minimizar esses riscos, porém é
possível que o uso prolongado dessas medicações possa provocar risco cardiovascular adicional, apesar de que supostamente esse efeito possa estar relacionado com medicações específicas e ocorra de forma heterogênea. Ainda assim, os inibidores COX-2 também devem
ser utilizados com cautela13.
O uso de anti-inflamatórios também interfere na ação de outros fármacos, como varfarina e diuréticos13.
Nos pacientes idosos em que os riscos de complicações gástricas, renais ou relativas a
hemostasia não forem expressivos, os anti-inflamatórios podem ser utilizados por tempo
limitado1,14. É recomendado que nos pacientes mais suscetíveis a desenvolverem complicações clínicas, as doses de anti-inflamatórios sejam reduzidas em cerca de 25% a 50% da dose
convencional do adulto jovem, e que os intervalos entre as doses sejam aumentados13.

Opioides
Grupo de fármacos agonistas de receptores opioides, seus efeitos analgésicos são limitados pelo desenvolvimento de tolerância ou de efeitos adversos como náusea, vômitos e
depressão respiratória. Podem ser utilizados por via oral, endovenosa, subcutânea, transdérmica, intramuscular, subaracnoide ou epidural. A via endovenosa é a mais utilizada, em
razão da maior previsibilidade entre dose aplicada e concentração sérica, em comparação
com outras vias. Alterações na pele e na vasculatura com o avanço da idade podem gerar
sobredosagens ou subdosagens nestes pacientes quando a via subcutânea é utilizada15.
As alterações renais e cardíacas decorrentes da idade influenciam a farmacocinética e
a farmacodinâmica dos opioides. A sensibilidade cerebral aos efeitos centrais dos opioides
aumenta proporcionalmente ao aumento da idade. Os idosos requerem doses cerca de 2
a 4 vezes menores de opioides para todas as vias de administração, porém a variabilidade
interpessoal é grande16,17.
Recomenda-se que a administração de opioides seja titulada, iniciando-se a terapêutica
com doses menores e, na ausência de efeitos adversos, repetir ou aumentar a dose caso a
analgesia permaneça inadequada18,24.

Tramadol
Opioide sintético com ação agonista fraca ao receptor μ (mi) opioide e inibidor da recaptação de serotonina e de noradrenalina, o tramadol apresenta menor risco de depressão res122 | Educação Continuada em Anestesiologia - Volume VIII

piratória e de constipação intestinal, em relação a opioides mais potentes como a morfina.
Porém, a incidência de delirium pós-operatório parece ser maior com o uso do tramadol19.
O metabólito ativo (O-desmetiltramadol), que também possui afinidade pelo receptor
opioide, possui excreção renal. O clearance metabólico do tramadol está reduzido no caso
de insuficiência hepática ou renal, devendo-se reduzir as doses nesses casos. Em pacientes
acima de 75 anos, é recomendado também aumentar o intervalo entre doses do tramadol20.
Além disso, o tramadol possui importante interação com inibidores da monoaminoxidase (MAO) e com inibidores da recaptação de serotonina, fármacos de uso relativamente frequente entre idosos. O uso concomitante de tramadol com estes fármacos aumenta o risco
de desenvolvimento de síndrome serotoninérgica, condição potencialmente grave e fatal21.

Codeína
Agonista do receptor (mi)-opioide, a codeína é convertida em morfina via citocromo
P450 (2D6). Esta conversão pode sofrer inibição por várias medicações de uso comum por
idosos, como fluoxetina ou cimetidina. Em cerca de 8% da população caucasiana esta via
metabólica hepática está ausente (citocromo P450 2D6 não é funcional), ocasionando uma
redução, ou até mesmo ausência, de eficácia em alguns pacientes2 .
Recomenda-se que as doses sejam reduzidas em aproximadamente metade da dose habitual, e o intervalo entre as doses seja aumentado em idosos.

Morfina
Em idosos, por causa das alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas, a morfina
possui maior meia-vida de eliminação (4,5 horas em idosos versus 2,9 horas em adultos
jovens)2 , menor clearance, menor volume de distribuição e menor ligação proteica. O
principal metabólito ativo da morfina (morfina 6-glucoronídeo) pode sofrer acúmulo em
idosos com função renal reduzida, aumentando o risco de efeitos adversos como sedação
e depressão respiratória 22 .
Incrementos de 1 a 3 mg de morfina endovenosa a cada 5 minutos mostrou-se uma técnica segura de titulação de dose analgésica em idosos2,23,24.

Outros Adjuvantes
Gabapentina e pregabalina são opções utilizadas geralmente no tratamento de dor neuropática. Ambas reduzem o consumo de opioides, contudo efeitos adversos como sedação
e tontura são relatados durante o uso. Apesar da possibilidade de serem consideradas parte
de analgesia multimodal, maiores estudos são necessários para elucidar o melhor esquema
terapêutico peroperatória em pacientes idosos.
A cetamina em baixas doses possui ação analgésica pós-operatória em virtude de sua
propriedade antagonista de receptores NMDA, atenuando os efeitos de tolerância e sensibilização central aos opioides. Um dos principais pontos negativos da administração de cetamina em idosos são os efeitos cognitivos como alucinações e delirium, que podem ocorrer
mesmo quando são utilizadas doses baixas25.
A meperidina possui metabólito neurotóxico (normoperidina) que se acumula em pacientes idosos com disfunção renal, podendo gerar crises convulsivas. Também está associada
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ao aumento do risco de delirium pós-operatório, não sendo portanto um fármaco utilizado
usualmente como primeira escolha em pacientes idosos.

Modalidades terapêuticas
A maioria dos fármacos e das técnicas utilizadas para o manejo da dor aguda no paciente
adulto jovem também podem ser utilizados nos idosos.

Analgesia Multimodal
A base racional para a utilização desta estratégia consiste em utilizar doses menores dos
analgésicos, reduzindo eventuais doses excessivas (principalmente opioides) e, portanto, seus efeitos adversos. Recomenda-se, sempre que possível, a utilização de medicações
analgésicas de classes distintas em idosos, uma vez que todos os analgésicos não opioides
reduzem o consumo de morfina e outros opioides, reduzindo efeitos adversos25.

Analgesia Controlada pelo Paciente
Técnica efetiva em idosos, possibilita menor atraso no acesso a medicação analgésica
e maior satisfação quanto ao alívio da dor26. Requer, entretanto, capacidade cognitiva
compatível para o manejo apropriado. A morfina é o fármaco mais utilizado, por sua disponibilidade, custo e ampla experiência de uso. Doses endovenosas em bolus de 1 a 3
mg a cada 5 minutos são geralmente toleráveis pelos idosos, enquanto infusões basais
contínuas de opioides não são usualmente recomendadas em idosos em razão do risco de
sobredosagem. Deve-se, adicionalmente, limitar o número de bolus permitidos por hora.
A analgesia controlada pelo paciente por via peridural também pode ser utilizada em
idosos, com ou sem a adição de opioides aos anestésicos locais. Não há um protocolo único
padrão a ser utilizado, porém infusões contínuas de 3 a 6 mL/h associadas a bolus de 2-3 mL
sob demanda do paciente (com intervalo mínimo de 15 a 20 minutos entre doses de bolus)
pareceu ser uma técnica efetiva e segura em alguns estudos. Por causa da grande variabilidade interpessoal, as doses e intervalos devem ser individualizados, uma vez que intervalos
muito longos entre doses aumentam o risco de analgesia ineficiente, enquanto intervalos
muito curtos acrescentam riscos de efeitos adversos perigosos13.

Bloqueios do Neuroeixo e Bloqueios de Nervos Periféricos
O uso das técnicas anestésicas locorregionais permite maior grau de analgesia pós-operatória
sem os efeitos adversos relacionados com o uso de opioides parenterais. Não há evidências consistentes sobre desfechos quando as técnicas de anestesia regional são comparadas a anestesia geral em idosos. No entanto, outros benefícios associados às técnicas regionais são desejáveis, como
redução do risco de tromboembolismo pulmonar, redução do sangramento em procedimentos
de quadril e membros inferiores e possibilidade de evitar a instrumentação das vias aéreas27.
Os idosos possuem maior sensibilidade aos anestésicos locais, portanto a concentração necessária para proporcionar analgesia é usualmente menor em comparação com pacientes jovens.
Em relação a injeções peridurais, os idosos apresentam maior dispersão cefálica dos
anestésicos, sendo recomendado reduzir o volume usualmente administrado para cobrir os
mesmos dermátomos, em comparação com pacientes jovens13.
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O clearance dos anestésicos locais também está reduzido, com isso técnicas que permitam o uso de menor volume de anestésicos locais, como bloqueios periféricos guiados pelo
uso da ultrassonografia, são altamente recomendadas em idosos.
Opioides podem ser utilizados por via intratecal, porém há maior associação em idosos
de efeitos adversos dose-dependentes, como retenção urinária e depressão respiratória. Recomenda-se, portanto, a utilização de doses menores de opioides intratecais13.

Outras Modalidades
Anestésicos locais também podem ser utilizados através da infiltração de feridas cirúrgicas como forma efetiva de redução do consumo de opioides.
Estudos recentes indicam que a acupuntura também pode aliviar a dor pós-operatória e
reduzir o consumo de opioides, podendo ser considerada uma terapia adjuvante28.

Considerações Finais
O manejo da dor pós-operatória nos idosos deve levar em consideração as alterações
fisiológicas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas decorrentes do envelhecimento. A avaliação da dor pode estar prejudicada por causa dos déficits cognitivos associados. É comum
nesta faixa etária a presença de comorbidades e o uso simultâneo de variadas medicações.
A maioria das medicações e técnicas anestésicas podem ser utilizadas em idosos, devendo-se avaliar a possibilidade de administração de doses menores e com maiores intervalos,
titulando-se até o resultado desejado. Técnicas que reduzam os efeitos adversos associados
ao uso de opioides parenterais, ou que permitam o uso de volumes menores de anestésicos
locais, são recomendadas sobretudo em idosos (Tabela 2).
Tabela 2 – Fármacos frequentemente utilizados no manejo da dor aguda em idosos
Fármaco

Vantagens

Desvantagens

Recomendações

Analgésicos Efetivos para procedimentos
Inefetivos para procedimentos
Comuns
cirúrgicos menores
cirúrgicos maiores
Composição de técnica multimodal
Bem tolerados
Sem necessidade de modificações em
decorrência da idade
AINEs

Composição de técnica multimodal
Redução do consumo de opioides

Tramadol

Menor risco de depressão respiratória Náuseas, vômitos
Reduzir doses
Interações com outros fármacos Aumentar intervalos

Codeína

Menor risco de depressão respiratória Inefetivo em pacientes com
inatividade do citocromo P450
2D6

Reduzir doses
Aumentar intervalos

Morfina

Início rápido
Titulação

Efeitos adversos dos opioides

Reduzir doses

Aumento da duração de
bloqueio motor e sensitivo

Reduzir concentração
Utilizar técnicas que
reduzam volume

Anestésicos Ausência dos efeitos adversos dos
Locais
opioides

Aumento do risco de
Reduzir doses
complicações gástricas e renais Aumentar intervalos
Interações com outros fármacos Evitar em pacientes de risco
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Dor Crônica em Idosos
Introdução
A dor crônica é conceituada como dor de qualquer etiologia não diretamente associada
às doenças neoplásicas, que permanece por um período longo e compromete a funcionalidade e o bem-estar dos indivíduos1. É considerada crônica uma dor que persista por três a
seis meses2 .
Uma em cada cinco pessoas no mundo pode sofrer de dor crônica3. Na população geriátrica, a presença da dor crônica é uma das principais situações de morbidade, em decorrência da sua alta frequência, do alto custo e da repercussão funcional que acarreta4. Apesar de a
queixa de dor ser uma das mais frequentes em idosos atendidos em serviços ambulatoriais5,
ainda assim, a dor crônica é subdiagnosticada e subtratada nessa faixa etária6.
A dor aumenta com a idade e, entre os idosos, é mais prevalente nas mulheres, nos obesos
e nos indivíduos com depressão. Mais da metade dos indivíduos de 65 anos ou mais apresenta pelo menos uma dor que gera desconforto e compromete as atividades cotidianas7. Em
instituições de longa permanência, a frequência de dor crônica pode chegar a 80%. Dellaroza
e colaboradores observaram a presença de dor crônica (maior que seis meses) em 29,7% dos
idosos, e em 77% destes a dor estava presente há mais de dois anos8.

Consequências da Dor Crônica nos Idosos
Apesar das alterações senescentes que determinam maior limiar para ocorrência de
quadros álgicos em idosos9, há um considerável aumento da frequência de queixas de dores
crônicas nessa faixa etária7. Mesmo assim, o impacto das queixas álgicas na qualidade de
vida é muito heterogêneo nos idosos e dependente de situações mais complexas, como as
condições socioculturais, a capacidade cognitiva, a resiliência e outros aspectos psíquicos10.
Há um amplo conjunto de consequências negativas associadas à experiência de dor crônica
em indivíduos idosos. A presença da dor gera dificuldades funcionais que comprometem as
atividades básicas e instrumentais da vida diária. Além disso, a dor predispõe a imobilidade,
que é considerada um importante fator de risco para outras comorbidades geriátricas.
É possível observar uma nítida desvantagem social nos indivíduos idosos vitimizados
pela dor crônica. Eles apresentam dificuldades no desenvolvimento das atividades de lazer e
do convívio social, todavia, o isolamento social é um importante determinante do comprometimento psíquico e mental.
No aspecto psíquico, o que mais impacta os indivíduos com dor é a piora da ansiedade e
o constante medo de sofrer com dores. Em menor intensidade, evidencia-se o surgimento de
sintomas depressivos, irritabilidade e comprometimento de autoeficácia e de autoestima11.
Em indivíduos idosos, a presença da dor crônica, bem como de outras desordens clínicas
associadas à incapacidade funcional, pode estar associada à maior frequência de suicídio12 .
A presença da dor contribui significativamente para a alta frequência de polifarmácia em
idosos, em muitas situações em decorrência da automedicação. Os analgésicos representam
mais de 80% dos medicamentos utilizados sem prescrição médica13. Aproximadamente
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20% dos idosos fazem uso de analgésicos regularmente e, destes, mais de 60% o fazem há
mais de seis meses.
Diante de tantas repercussões nas condições de vida dos idosos, a dor crônica tem
sido considerada uma síndrome geriátrica em razão do comprometimento da independência, mobilidade, força muscular, sarcopenia, inapetência e potencialização de outros
quadros associados14.

Avaliação da Dor em Idosos
A avaliação da dor em pacientes idosos apresenta algumas peculiaridades que devem ser
valorizadas pelos profissionais de saúde. Apesar de muito frequente, a presença da queixa
de dor em idosos não deve ser subestimada e reconhecida como “normal” ou “esperada”
nessa faixa etária. São necessários a valorização de cada queixa e, se possível, o diagnóstico
etiológico da condição dolorosa.
A história clínica deverá contemplar as características da dor, como localização, intensidade, frequência, duração, irradiação e associação com outros sintomas. Ademais,
é importante o conhecimento das atitudes diante da dor e sua repercussão nas atividades
de vida diária, bem como o impacto nas condições funcionais e emocionais15 . Principalmente entre os idosos, cuja frequência de comorbidade e polifarmácia é mais expressiva, é importante conhecer as demais situações clínicas presentes e os medicamentos
utilizados regularmente.
Em relação à intensidade da dor, a autorreferência e/ou a referência dos familiares e cuidadores ainda são os métodos propedêuticos mais fáceis e eficazes para o dimensionamento
do sintoma. No entanto, em algumas situações, a presença da dor pode ser expressa, sutilmente, nas mudanças das atividades cotidianas, como aceitação alimentar, locomoção, sono
e evacuação.
A identificação de sintomas psíquicos em idosos com dor crônica é fundamental para a
identificação da causa da dor e do tratamento a ser indicado. Os transtornos de ansiedade e
de humor são muito observados em idosos e, frequentemente, se manifestam como queixas
diferentes dos indivíduos mais jovens. A piora de sintomas somáticos e incaracterísticos,
como tontura, mal-estar e fraqueza, assim como a mudança inexplicável no limiar de dor,
pode sugerir distúrbios psíquicos em pacientes geriátricos.
Na avaliação clínica é imprescindível um detalhado exame físico que inclua as condições
osteomusculares e neurológicas. O exame detalhado de articulações, deformidades ósseas e
pontos de sensibilidade dolorosa, bem como a avaliação da força e do trofismo muscular, são
fundamentais. Também deve ser valorizado o exame da mobilidade, tanto na realização de
movimentos passivos dos membros associados à dor quanto na observação da marcha, saída
da cadeira e mudança de posição no leito15.
Mesmo considerando dificuldades em pacientes com comprometimento cognitivo, as
escalas de referência verbal, numérica ou de símbolos visuais podem ser utilizadas na avaliação de intensidade da dor em indivíduos idosos.
O diagnóstico diferencial da dor nessa faixa etária é dificultado pela presença de múltiplas comorbidades e muitas vezes com várias e diferentes causas de dor no mesmo paciente.
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Em pacientes demenciados, o diagnóstico e o tratamento da dor são frequentemente
negligenciados pelos profissionais de saúde16. Em pacientes com alteração cognitiva, a identificação da presença da dor pode ser por meio da observação de reações na expressão facial,
movimentos corporais atípicos, irritabilidade e vocalização de gemidos. A interação interpessoal conflitante com cuidadores ou familiares pode ser justificada pela presença de quadro álgico não identificado nesses indivíduos com comprometimento cognitivo4. Em outro
sentido, as reações autonômicas como sudorese, aumento de pressão arterial, taquicardia e
taquipneia são úteis na identificação de dores agudas, no entanto, não são úteis na avaliação
da dor persistente17.

Principais Causas de Dor Crônica
Em relação às causas de dor crônica em idosos, podemos identificar dores com mecanismos nociceptivos, neuropáticos e, principalmente nessa faixa etária, padrões mistos de
mecanismos de dor.
Entre as dores nociceptivas, se destacam o grupo de doenças osteomusculares. Estas,
especialmente a lombalgia, são consideradas as principais causas que levam a anos vividos com incapacidade (YLD – years lived with disability)18. A dor lombar é a localização
mais frequente de dor crônica em idosos (25,4%), seguida da dor em membros inferiores
(21,9%) e membros superiores (13,0%)8. A espondiloartrose é a principal causa de lombalgia, mas também é possível estar associada à discopatia ou radiculopatia, levando a
quadro clínico de lombociatalgia ou claudicação neurogênica. Quase metade dos indivíduos acima de 45 anos (44,7%) desenvolverá osteoartrose sintomática no joelho durante
o tempo de vida19.
Os idosos são frequentemente acometidos por doenças reumatológicas que geram dor.
A artrite reumatoide é a responsável pelo maior número de casos nessa faixa etária. Embora menos comum, a polimialgia reumática é causa de dor e fraqueza crônica que acomete
indivíduos acima dos 50 anos. Há forte associação com arterites de células gigantes20. A
presença de dor neuropática por polineuropatia é observada em 1% da população geral, podendo atingir até 7% entre os idosos21. A causa mais frequente de dor neuropática em idosos
é a neuropatia diabética. Na população geral de diabéticos, a regularidade de neuropatia
dolorosa se dá em torno de 40% a 50%22 .
Já em diabéticos idosos, a frequência é de 61,5%7, visto que a presença de neuropatia periférica dolorosa está muito associada à duração do diabetes.
Herpes-zóster é uma manifestação tardia da infecção pelo vírus varicela-zóster e tem
predileção por manifestar-se na população idosa em decorrência das alterações senescentes
da imunidade celular. A neuropatia pós-herpética é observada em 10% dos pacientes vítimas
do herpes-zóster, no entanto, em idosos octagenários, é estimada a frequência de 30% da
ocorrência de neuropatia pós-herpética23.
A abordagem da dor crônica pode estar incluída também nas atividades de promoção de
cuidados paliativos em pacientes terminais, pois a dor acompanha a maior parte dos pacientes no último ano de vida, mesmo em doenças não oncológicas24 (Quadro 1).
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Quadro 1 – Principais causas de dor crônica em idosos de acordo com o mecanismos da dor
Dores nociceptivas

Dores neuropáticas

Dores mistas

Dores osteomusculares
Artrites inflamatórias
Fibromialgia
Polimialgia reumática
Úlcera de pressão
Diverticulites

Neuropatia diabética
Polineuropatia periférica não diabética
Neuropatia pós-herpética
Neuralgia do trigêmeo
Radiculopatias
Discopatias
Insuficiência arterial periférica crônica

Terapêutica da Dor Crônica em Idosos
Estudos de dor em idosos sugerem que o processo de envelhecimento enfraquece os mecanismos endógenos moduladores da dor e reduz a tolerância à dor, fazendo com que essa
população seja especialmente vulnerável à dor persistente.
As mudanças fisiológicas que ocorrem com o envelhecimento deverão ser consideradas
quando da seleção de agentes analgésicos. Idosos têm volume intravascular reduzido, maior
conteúdo de gordura e menor conteúdo muscular quando comparado com adultos jovens.
Essas alterações fazem com que os idosos sejam sensíveis aos analgésicos e seus efeitos adversos. Alguns princípios gerais podem ser estabelecidos na terapêutica da dor no idoso.
Em 2008, Gallagher et al. desenvolveram as ferramentas STOPP (Screening Tool of Older’s
Person Prescriptions) e START (Screening Tool to Alert Doctors to Right Treatment) para
ajudar os profissionais de saúde na prescrição de tratamentos mais seguros e efetivos para os
idosos. Infelizmente, essas ferramentas não são endereçadas especificamente aos analgésicos e nenhum consenso existe quanto à prescrição de analgésicos em idosos.

Princípios Gerais de Tratamento da Dor em Idosos
1. A associação de analgésicos com outros tratamentos não farmacológicos deve ser
aventada desde o início do tratamento. Dessa maneira, as doses necessárias de analgésicos
podem ser reduzidas.
2. O estímulo à atividade física desempenha um papel importante na manutenção do
equilíbrio corporal. A redução na atividade está associada, na maioria das vezes, com o
aumento da dor. Preservar a aptidão física pode significar aumento na amplitude dos movimentos e desenvolvimento no equilíbrio, com redução no número de quedas.
3. Iniciar um fármaco por vez para melhor avaliação dos efeitos adversos. Pacientes idosos frequentemente já ingerem um grande número de medicamentos para tratamento de
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outras doenças. Tem que se levar em consideração essas interações, que também podem
alterar a farmacocinética e a disponibilidade dos analgésicos.
4. Iniciar os analgésicos na menor dose possível e aumentar gradativamente, de acordo
com a resposta. Cuidado especial com as drogas sedativas ou que possam provocar tonturas,
ataxia e aumentar o risco de quedas.
5. Em muitas situações será necessário associar analgésicos com sítios de ação diferentes
no sentido de reduzir a dose de cada um deles, minimizando efeitos colaterais.
6. Nos casos de dor persistente e contínua, deve-se evitar prescrever analgésicos “se necessário”, pois estes pacientes vão se beneficiar de medicamentos prescritos com intervalos
corretos ou oferecidos de maneira contínua (ex.: transdérmicos)24-27.

Terapêutica Farmacológica
As alterações fisiológicas da idade podem afetar a maneira como os analgésicos são absorvidos, distribuídos, metabolizados ou excretados (Tabela 1). De modo geral, todos os
analgésicos devem ser cuidadosamente titulados para seu efeito24.
Tabela 1 – Efeitos fisiológicos em idosos que alteram a farmacocinética dos analgésicos
Fisiológico
Absorção e função do
trato gastrintestinal

Alterações com o Envelhecimento Consequências Farmacológicas
Retardo do esvaziamento gástrico e
redução da peristalse

Aumento do risco de efeitos colaterais
gastrintestinais, como constipação

Fluxo sanguíneo gastrintestinal
reduzido
Distribuição

Redução na água corporal
O teor de gordura aumentado faz as
drogas lipossolúveis acumularem
Hipoproteinemia com aumento da
fração livre de drogas que se ligam às
proteínas plasmáticas

Metabolismo hepático

Redução na massa hepática e no
número de hepatócitos

Redução na distribuição de drogas
hidrossolúveis
Drogas lipossolúveis têm meia-vida
aumentada
Aumenta o potencial para interações
entre medicamentos
Redução no metabolismo de primeira
passagem
Reações oxidativas de fase I reduzidas
aumentam a meia-vida
A conjugação é preservada

Excreção renal

Fluxo sanguíneo renal reduzido

Redução na excreção de fármacos

Redução da filtração glomerular
Redução na secreção tubular
Mudanças
farmacodinâmicas

Diminuição na densidade de
receptores

Aumento da sensibilidade à
terapêutica e efeitos adversos

Aumento da afinidade de receptores
Adaptado de Aza A et al. Guidance on the management of pain in older people. Age and Ageing 42 (2013):i1-57.

O analgésico de escolha para iniciar o tratamento da dor em um paciente idoso deve ser
aquele com menor possibilidade de interações com as doenças presentes e também aquele
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com menores riscos. A ideia de uma escada, semelhante àquela preconizada pela OMS para
tratamento da dor em câncer, pode ser utilizada. Iniciando com medicações analgésicas ou
anti-inflamatórias e progredindo para opioides fracos e fortes, caso necessário.
Atenção especial ao diagnóstico da dor, especialmente para identificar os casos de dor
neuropática, mais comuns na população geriátrica (ex.: neuropatia diabética, neuralgia
pós-herpética, dor central pós-acidente vascular encefálico). A dor neuropática possui tratamento farmacológico específico (tricíclicos, duais, gabapentinoides, outros anticonvulsivantes, lidocaína). Mesmo os casos de dor somática devem ser investigados para a presença
de alterações sensoriais, pois, nesse caso poderiam também obter benefício da associação
desses fármacos indicados primariamente para dor neuropática. Na Tabela 2, descrevemos
a dose e os cuidados de alguns analgésicos disponíveis para prescrição em nosso país26,28.
Tabela 2 – Analgésicos usualmente prescritos para o controle da dor em idosos
Tratamento

Segurança

Paracetamol

Sobredose pode levar à
hepatotoxicidade

Dipirona

Contraindicada em
insuficiência hepática ou
renal, reações alérgicas
Toxicidade
cardiovascular, renal,
gastrintestinal

Anti-inflamatórios

Recomendação
Primeira linha no
tratamento da dor
somática
Alternativa ao
paracetamol

Dose Inicial
Iniciar com 500 mg a cada 8
horas. Dose Máxima diária:
3.500 mg
Iniciar com 500 mg a cada 8
horas

Utilização por
períodos curtos em
artralgia

Celecoxibe 100-200 mg a
cada 12 horas Naproxeno
250 mg a cada 12 horas
Ibuprofeno 200 mg a cada 6
horas
Tramadol
Constipação, tontura,
Dor somática,
37,5 mg em associação com
náusea, sonolência
visceral, neuropática paracetamol a cada 12 horas,
Síndrome serotoninérgica
dose máxima 300 mg diários
em associação com
tricíclicos ou ISRSN
Buprenorfina
Constipação, tontura,
Dor somática,
Adesivos transdérmicos de 5
sonolência, náusea
visceral, neuropática mg trocados 1 vez por semana
Morfina
Constipação, tontura,
Dor somática,
5 mg via oral a cada 4 horas
sonolência, náusea
visceral, neuropática
moderada ou severa
e falha de outros
analgésicos
Nortriptilina
Xerostomia, constipação, Dor neuropática
10 mg 1 vez à noite
retenção urinária
Pregabalina
Sedação, tonturas, edema Dor neuropática
50 mg a cada 12 horas
periférico
Inibidores seletivos de Tontura, náusea
Dor neuropática
30 mg 1 vez ao dia
recaptação serotonina/
noradrenalina ISRSN
Lidocaína tópica
Geralmente bem tolerada Dor neuropática
Adesivos 5% mantidos no
localizada
local por 12 horas a cada 24
horas
Capsaicina tópica
Ardência na aplicação
Dor neuropática
0,075% em creme pode ser
localizada
aplicado várias vezes ao dia
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Dipirona (Metamizol) e Paracetamol
O fato de esses medicamentos apresentarem uma baixa incidência de eventos adversos
renais, pulmonares, cardiovasculares ou gastrintestinais faz deles a primeira escolha para o
tratamento da dor na população geriátrica. Especial atenção para evitar sobredose de paracetamol por sua toxicidade hepática e para evitar a administração de dipirona em pacientes
com história de eventos alérgicos a essa substância.

Anti-inflamatórios Não Esteroides
Os efeitos adversos gastrintestinais, cardiovasculares e renais dessa classe de fármacos aumentam com a idade. Porém, são mais efetivos que a dipirona e o paracetamol
no alívio da dor inf lamatória persistente. Podem ser utilizados para o alívio da dor em
pacientes portadores de doenças reumáticas e osteoartrose quando aqueles analgésicos
não foram efetivos, desde que não haja contraindicações e monitoramento adequado
das complicações.

Opioides
Os opioides são considerados alternativa aos analgésicos comuns ou adjuvantes no tratamento de dor moderada e intensa, somática, visceral ou neuropática. Geralmente não
são a primeira escolha, mas devem ser lembrados em todos os casos de dor não aliviada
com outros métodos. O tratamento com opioides deve ser iniciado com doses baixas e
vagarosamente titulados. Iniciar com opioides fracos (tramadol, oxicodona, codeína) e
considerar a utilização de opioides fortes (morfina, metadona, buprenorfina) avaliando
benefício e efeito adversos.
Constipação, náusea, vômito, redução do apetite, tontura, vertigem e alterações endócrinas são alguns dos efeitos adversos mais comuns dos opioides. Retenção urinária também
pode ser um problema em pacientes idosos, principalmente em portadores de hiperplasia
prostática benigna.
Opioides com apresentação transdérmicas, como a buprenorfina e o fentanil, podem ser
convenientes, pois facilitam a aderência ao tratamento e permitem a administração em pacientes com dificuldade de autoadministração das medicações.

Adjuvantes
Adjuvantes são fármacos utilizados principalmente para dor neuropática. Ganharam o
nome de adjuvantes por serem medicamentos desenvolvidos primariamente para o tratamento de outros sintomas que não a dor. Apesar da denominação, eles podem ser utilizados
sozinhos ou em conjunto com outros analgésicos. Pertencem, na sua maioria, à classe de
antidepressivos (tricíclicos ou inibidores duais de recaptação de serotonina/adrenalina) e
de anticonvulsivantes (bloqueadores de canais de sódio ou gabapentinoides). Ainda pertencem a esse grupo os corticosteroides e os relaxantes musculares e as medicações tópicas
capsaicina e os anestésicos locais tópicos, como a lidocaína.
Os antidepressivos tricíclicos ou duais (inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina) são medicamentos de primeira linha no tratamento da dor neu134 | Educação Continuada em Anestesiologia - Volume VIII

ropática. Na população geriátrica os duais, duloxetina e venlafaxina, são os mais utilizados. Os tricíclicos, quando utilizados, devem ter seus efeitos adversos cuidadosamente
monitorados. Seus efeitos anticolinérgicos e anti-histaminérgicos são responsáveis
por retenção urinária, constipação, sedação e tonturas que podem predispor os idosos
a quedas.
Os anticonvulsivantes gabapentinoides, como a gabapentina e a pregabalina, são fármacos de primeira linha para tratamento de dor neuropática. Bloqueadores de canais de sódio,
como a lamotrigina e a carbamazepina, podem ser utilizados depois de um tratamento falho
com antidepressivos e gabapentinoides ou associados a essas medicações. Gabapentinoides
devem ter sua dose ajustada em portadores de insuficiência renal. Todos os anticonvulsivantes causam sonolência e vertigens dose-dependentes. A dose deve ser ajustada vagarosamente, e os efeitos colaterais precisam ser monitorados. O uso de capsaicina e lidocaína tópicas
é indicado no tratamento da dor neuropática periférica, principalmente se há a presença de
alodínia. Nesses casos, a lidocaína tópica a 5% pode ser mais bem tolerada. Muitos pacientes
não toleram a ardência que ocorre depois da aplicação de capsaicina, principalmente nas
primeiras semanas de utilização.

Procedimentos Intervencionistas
O tratamento inicial da dor em idosos deve ser a farmacoterapia. Nos casos de falha completa ou parcial da farmacoterapia, podem ser utilizados procedimentos intervencionistas
de maneira isolada ou, mais frequentemente, associado à farmacoterapia.
Os procedimentos intervencionistas podem ser ablativos, de estimulação ou implante de
bombas espinhais.

Terapêutica Não Farmacológica
As terapias não farmacológicas (físicas, psicológicas) não são dissociadas dos outros tratamentos de dor nos idosos. A melhora dos sintomas dolorosos não deve ser a preocupação
primária do médico assistente. O foco principal está na reabilitação. Com esse objetivo,
atividades físicas, educação, terapias comportamentais, técnicas de relaxamento e técnicas
de fisioterapia podem ajudar na cura do paciente, com a melhora da autonomia dele e o enfrentamento da dor. Muitos desses tratamentos têm demonstrado eficácia na dor persistente
em idosos (Tabela 3).
O fortalecimento de grupos musculares específicos, a orientação e o auxílio com a marcha podem evitar quedas e fraturas, nesse grupo de pacientes, uma causa significativa de
morbidade e piora da qualidade de vida.
Nutrição adequada e suplementação alimentar também podem trazer benefícios ao reduzir a perda de massa muscular e a prevenção da osteoporose.
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Tabela 3 – Eficácia e recomendações para o tratamento não farmacológico da dor em idosos
Terapia

Eficácia

Recomendações

Terapia cognitivocomportamental

Reduz a dor e melhora a função

Considerar a utilização

Acupuntura

Reduz a dor e a incapacidade funcional

Considerar o uso como tratamento
adjuvante

Meditação consciente

Reduz a dor, a incapacidade e as funções Evidência fraca/limitada para
psicológicas na dor lombar crônica
indicação

Massagem

Reduz a dor e a rigidez em pacientes
com osteoartrose

Considerar o uso como tratamento
adjuvante

Programas de educação Reduz a dor e melhora a função em
em autocuidados
pacientes com osteoartrose

Considerar a utilização

Exercícios

Reduz a dor e melhora a aptidão física
em pacientes com osteoartrose

Recomendação forte que um
programa de atividades é benéfico.
Deve incluir força, flexibilidade,
resistência e equilíbrio

Tai Chi

Reduz a dor e a rigidez em pacientes
com osteoartrose

Considerar a utilização

Ioga

Reduz a dor e melhora a aptidão física
em pacientes com osteoartrose

Considerar a utilização

Adaptado de Makris UE et al. Management of persistent pain in the older patient: a clinical review. Jama,
312.8 (2014):825-837.
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Capítulo 12

Doenças mais Frequentes
Antônio Roberto Carraretto

Doenças mais Frequentes
Introdução
As alterações relacionadas com a idade são de grande magnitude e afetam praticamente
todos os aspectos do cuidado perioperatório durante o procedimento anestésico-cirúrgico1.
O envelhecimento promove alterações significativas, que interferem na prática da anestesia. O impacto ocorre nas diversas fases – no preparo pré-anestésico; na condução do
ato anestésico-cirúrgico; na recuperação pós-anestésica; na unidade de terapia intensiva e
após a alta hospitalar. A avaliação pré-anestésica do paciente geriátrico é, em geral, mais
complexa do que dos pacientes jovens, principalmente pela presença de maior número de
comorbidades que se desenvolvem com o avanço da idade2 .
As alterações da farmacocinética e da farmacodinâmica, o uso de várias medicações (polifarmácia) para o controle de doenças e a adição dos fármacos a serem utilizados na anestesia e no controle da dor pós-operatória tornam o ato anestésico ainda mais complexo e de
difícil previsibilidade. Dessa forma, é imperativo que o anestesiologista conheça o impacto
da idade na fisiologia e na farmacologia, associado às doenças existentes e à combinação
desses diversos fatores no resultado do tratamento do idoso. Não se trata apenas de um “paciente idoso” ou “muito idoso”, mas, sim, da existência de um sistema biológico envelhecido,
com múltiplas comorbidades e síndromes geriátricas3.
Já na avaliação pré-operatória devemos identificar o estado funcional, o grau de independência, as doenças e síndromes existentes, a cognição, o estado nutricional e os objetivos do tratamento, bem como o que se espera deste. Mesmo com a ausência de doenças e
a presença de atividades compatíveis com uma vida saudável, deve ser levado em consideração que se trata de um organismo com reservas diminuídas e/ou limitadas. O comprometimento cognitivo pode dificultar a avaliação pré-operatória, tornando-se importante
a presença de um acompanhante que conheça a história clínica, os medicamentos em uso
e os hábitos do paciente.
Os fatores que mais contribuem para as complicações perioperatórias nos idosos são:
doenças preexistentes (classe da ASA); o tipo e o local do procedimento (intratorácico, intra-abdominal); a condição de emergência; o estado fisiológico (presença de mecanismos
de compensação e reserva) e a idade. Uma cirurgia de emergência é um fator preditivo, independentemente de complicações pós-operatórias em idosos para cirurgia não cardíaca4,5.
Isoladamente, a idade é o fator de menor importância quando comparada com a soma de
várias comorbidades5.

Efeitos Fisiológicos do Envelhecimento
As funções basais da maioria dos órgãos e sistemas permanecem praticamente inalteradas nos pacientes idosos, mas as reservas funcionais e a habilidade em compensar o estresse
fisiológico estão reduzidas1.
Durante o processo de envelhecimento ocorrem alterações, principalmente, nas fisiologias cardiovascular, respiratória, neurológica e renal. Esse conjunto de alterações, de magni140 | Educação Continuada em Anestesiologia - Volume VIII

tudes diferentes, pode tornar imprevisível a resposta do idoso ao estresse, que pode variar de
exagerada a diminuída, ao ponto de não haver compensação da homeostase.

As doenças mais frequentes do sistema cardiovascular (SCV)
As principais alterações do SCV, que ocasionam as doenças, são decorrentes do processo de envelhecimento e de suas alterações fisiológicas. Como consequência, o idoso
apresenta um comprometimento de resposta ao estresse proporcional ao número e à intensidade das doenças.
Com o avanço idade aumenta a ocorrência de falência cardíaca, doença valvar e arritmias. A diminuição da reserva fisiológica do coração pode ocorrer durante uma doença
grave e complicar seu tratamento. A doença coronariana e a mortalidade por ela provocada
têm aumentado6.
Hipertensão arterial (HA) – é a doença mais frequente em idosos. A hipertensão sistólica isolada – definida como pressão arterial sistólica (PAS) > 160 mmHg com pressão
arterial diastólica (PAD) < 90 mmHg e alargamento da pressão de pulso – está relacionada
com o risco perioperatório de morbidade cardíaca. A HA também está associada a doença
coronariana, doença cerebrovascular e insuficiência renal. A HA mal controlada predispõe
à instabilidade hemodinâmica durante a anestesia e, quando crônica, altera a curva autorregulatória, o que exige níveis mais elevados de valores pressóricos durante o ato anestésico,
para que não ocorra a hipoperfusão tecidual7.
Valores de PAS < 180 mmHg e de PAD < 110 mmHg geralmente não precisam ser tratados antes da anestesia. Valores superiores merecem determinação das causas e tratamento
com fármacos, principalmente se existem outras disfunções orgânicas e doenças associadas7.
Geralmente esses pacientes recebem de dois a quatro, ou mais, fármacos para o tratamento da HA. É comum o uso irregular desses medicamentos, em desobediência à prescrição
médica, com valores elevados da pressão arterial, principalmente a sistólica, na avaliação
pré-anestésica ou no momento de entrada na sala da cirurgia. Esses valores também podem
ser afetados pela ansiedade e outros fatores que incomodem o paciente (p. ex.: frio e exposição corporal), que geralmente não os manifesta. No perioperatório, o paciente com HA
tem propensão a grandes flutuações na pressão arterial que podem ser de difícil controle. Os
fármacos para o tratamento da HA devem ser mantidos no perioperatório.
No pós-operatório, a HA é comum nos portadores de HA crônica. Esse fato deve ser observado nos pacientes ambulatoriais que provavelmente não terão acesso à monitoração da
pressão arterial (PA) após a alta hospitalar. Além de conhecermos as causas básicas da HA
do idoso, devemos estar atentos para a presença de hipercarbia, dor e retenção urinária, que
são causas frequentes de HA7. Após a análise de todas as causas, se os valores da PA forem
superiores a 20% dos basais, pode ser necessário o início de terapia com anti-hipertensivos.
Doença coronariana – a presença de infarto do miocárdio (IAM), principalmente com
período menor do que seis meses do ato anestésico-cirúrgico, aumenta a morbimortalidade
perioperatória. Esses pacientes devem ser monitorados com atenção especial às alterações
eletrocardiográficas, às dosagens de enzimas, às arritmias, aos episódios de hipotensão arterial, à sobrecarga cardíaca e ao aumento do consumo de O₂ pelo miocárdio.
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O envelhecimento aumenta o risco de desenvolvimento da síndrome coronariana aguda.
Os fatores de risco associados ao aumento da mortalidade em pacientes com mais de 80
anos, com elevação do segmento ST por infarto do miocárdio, incluem o aumento dos níveis
de colesterol e de creatinina8.
A angina estável ou controlada apresenta baixo risco para as complicações perioperatórias. Já a angina instável deve ser triada e tratada com base nas recomendações do American
College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) e pode necessitar de consulta cardiológica de urgência, por ser de alto risco para complicações cardiovasculares9.
Pacientes com história recente de infarto do miocárdio (IAM) apresentam risco de reinfarto. Cirurgias eletivas devem ser postergadas três meses após o infarto.
Pacientes com revascularização percutânea e com stent também precisam de um intervalo, que varia dependendo do tipo de stent implantado. Deve ser observada a terapia de
anticoagulação para evitar a formação de trombose7.
Arritmias – as arritmias são responsáveis por uma grande proporção de doenças cardíacas nos idosos. O sistema de condução cardíaco é afetado e causa disfunção no nodo sinusal
(doença do nodo sinusal) e fibrilação atrial (FA), chegando aos 6% aos 80 anos e bloqueios de
ramos. A FA é dez vezes mais frequente em pacientes acima dos 60 anos quando comparada
com os jovens. A combinação de fibrilação atrial com sepse leva ao aumento da permanência
na UTI e no hospital e da frequência de derrames. A combinação de doença do nodo sinusal,
doença coronariana e baixa fração de ejeção pode determinar a necessidade de implante de
marca-passo e cardioversor. Nos portadores desses dispositivos eletrônicos, a consulta e a
orientação do especialista sobre o procedimento de manuseio ou até o acompanhamento
técnico, durante a cirurgia, são de grande importância10.
Entre os tratamentos para a FA temos: controle do ritmo, com conversão elétrica ou farmacológica parassinusal, anticoagulação, ablação percutânea ou cirúrgica.
Entre outras arritmias presentes temos a doença do nodo sinusal e a taquicardia
atrial paroxística.
Doença valvar – a presença de doença valvar aumenta significativamente a morbimortalidade no perioperatório. A estenose aórtica eleva a frequência com a idade e, em geral, a
calcificação valvar é mais comum. Seu desenvolvimento é progressivo e acompanhado de
hipertrofia ventricular esquerda, até o estágio final, quando o ventrículo em falência se dilata. A doença coronariana associada pode levar à isquemia subendocárdica. A troca valvar
está indicada se a área valvar for menor que 1 cm2 . O quadro clínico cursa com síncope,
dispneia, edema pulmonar com hiper-hidratação e depressão da função ventricular.
Pacientes com estenose aórtica crítica devem ser considerados para a troca valvar antes
de cirurgias eletivas. A anestesia deverá ter monitoração, com controle rigoroso da frequência cardíaca, pré-carga e perfusão coronariana10.
A presença de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e cirurgia de emergência
podem elevar a mortalidade (de 3% para 14% em pacientes com mais de 80 anos). Já existe a
tendência da realização desses procedimentos endoscópicos sem o uso da anestesia geral11.
Insuficiência cardíaca congestiva (ICC) – é a causa mais frequente de internação não
eletiva de paciente acima de 65 anos. A falência sistólica, a mais comum, é resultado da dimi142 | Educação Continuada em Anestesiologia - Volume VIII

nuição da contratilidade e do débito cardíaco. O tratamento é à base de redução da pós-carga (controle da hipertensão com inibidores da enzima conversora de angiotensina), baixa
dose de betabloqueador (se tolerado) e controle das causas coexistentes (isquêmicas – estilo
de vida, terapia com estatinas, revascularização – e não isquêmicas).
No pré-operatório, a fração de ejeção deprimida (< 35%), determinada por angiografia
com radionucleotídeo, está correlacionada com infarto precoce no perioperatório13.
No idoso, o enrijecimento do miocárdio, mesmo com a preservação da fração de ejeção,
prejudica o relaxamento. Os pacientes com fração de ejeção preservada e insuficiência cardíaca tendem a apresentar doença coronariana, fibrilação atrial e hipertensão comparados
com os que apresentam insuficiência cardíaca sistólica12 . A disfunção diastólica está presente em cerca de um terço dos casos em idosos, e o diagnóstico com o ecocardiograma é
importante. Tanto a falência sistólica como a diastólica, principalmente se sintomáticas, são
fatores de aumento da morbidade, inclusive de morte, no pós-operatório7.
Doença vascular periférica – pacientes com claudicação intermitente, bypass para insuficiência arterial, gangrena, insuficiência arterial aguda, tratados ou não de aneurisma
torácico ou abdominal, podem apresentar menor tolerância aos episódios hipotensivos.
Também deve ser lembrado que as doenças vasculares, geralmente, não estão limitadas às
áreas e regiões de que os pacientes se queixam, mas são doenças sistêmicas que estão associadas à má perfusão tecidual.

As doenças mais frequentes do sistema respiratório
O aparelho respiratório possui: 1) uma caixa mecânica responsável por movimentar o ar
para a troca (ventilação); 2) um sistema de troca de gases e 3) um sistema de sensoriamento
que regula as necessidades do corpo. Todas as três partes do sistema sofrem comprometimento com a progressão da idade.
As principais alterações na função respiratória e suas relações com as complicações pulmonares perioperatórias (CPPO) são mostradas na Tabela 114.
Essas alterações fisiológicas contribuem para o aparecimento de sinais e sintomas
respiratórios, como aumento da reatividade das vias aéreas; dispneia com ou sem tosse,
de moderada a alta intensidade; dispneia de repouso, mesmo com tratamento com O₂; e
retenção de CO2 .
A hipotonia da musculatura da faringe e a ausência de dentição propiciam a obstrução de
vias aéreas superiores.
Os distúrbios do sono e os distúrbios ventilatórios obstrutivos associados ao uso
de medicamentos depressores do SNC, em muitas ocasiões para o controle do próprio sono, levam à apneia obstrutiva do sono, que é mais prevalente no idoso do que
nos jovens.
A pneumonia ocorre por fatores como: disfunção neurológica; disfunção gastrintestinal;
hipotonia da musculatura da faringe e comprometimento do mecanismo da tosse; falta da
higiene bucal (acúmulo de secreções e bactérias). Esse quadro ainda pode ser agravado pela
existência de demência, disfagia e outros sinais neurológicos (como perda da função dos
reflexos protetores das vias aéreas).
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Tabela 1 – Alterações na função respiratória relacionadas com a idade e suas associações
com complicações pulmonares perioperatórias (CPPO)
Alterações da função respiratória
↓ Complacência da parede torácica
↑ Complacência pulmonar
↑ Resistência do sistema respiratório
↑ Volume residual
↑ Fechamento das pequenas vias aéreas
↑ Ventilação-perfusão
↓ Estiramento da musculatura respiratória
↓ Mecanismo de deglutição protetor de tosse
Alterações do controle respiratório
↓ Responsividade imposta à carga respiratória
↓ Responsividade à hipoxemia e hipercarbia
↑ Sensibilidade aos anestésicos e opioides

Consequências clínicas
↑ Trabalho respiratório
↓ Resposta ventilatória ao exercício
Comprometimento da troca gasosa

↓ Clearance (limpeza) de secreções
↑ Risco de aspiração
Hipoventilação
Hipoxemia e hipercarbia
Insuficiência respiratória no pós-operatório

Modificada da referência 14.

As doenças mais comuns do sistema respiratório no idoso são: infecção pulmonar e/ou
das vias aéreas; doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC); enfisema pulmonar; asma e
bronquite crônica.
DPOC – a doença pulmonar obstrutiva crônica é uma síndrome geralmente associada à idade e pode ser fator complicador do ato anestésico. É caracterizada pelo
desenvolvimento progressivo e irreversível da limitação do f luxo de ar. Pode ser classificada em dois subtipos: 1) bronquite crônica, caracterizada pela produção de muco das
pequenas vias aéreas, e 2) enfisema, que cursa com o alargamento dos sáculos aéreos,
destruição do parênquima pulmonar com perda da elasticidade e fechamento das pequenas vias aéreas. Os fatores de risco para seu desenvolvimento são: fumo; infecção
respiratória; exposição ocupacional a toxinas e predisposição genética (deficiência de
alfa-1 antitripsina)15 .
Os idosos são suscetíveis à exacerbação aguda da DPOC e da bronquite crônica, juntamente com o aumento da suscetibilidade à infecção e da resistência aos antibióticos.
Em caso de descompensação, se possível, o procedimento cirúrgico deve ser adiado e um
programa para a reabilitação pulmonar deve ser praticado pelo paciente por estar associado
a um número menor de complicações respiratórias no pós-operatório.
A anestesia locorregional, sem manipulação das vias aéreas, é uma boa escolha técnica
por evitar a exacerbação dos sintomas da DPOC e promover analgesia pós-operatória.
A associação de DPOC com insuficiência cardíaca pode determinar o uso de ventilação
mecânica. Técnicas de ventilação não invasiva, ao contrário do uso da intubação traqueal,
reduzem as complicações.
Diversas estratégias devem ser aplicadas no perioperatório para evitar as complicações
pulmonares no pós-operatório (Tabela 2)16.
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Tabela 2 – Estratégias perioperatórias usadas para minimizar as complicações pulmonares
Pré-operatório
Intraoperatório
Pós-operatório
Promover manobras de
expansão alveolar
Estado cardiovascular
Mobilizar as secreções
Respiração profunda
Doença pulmonar crônica
Ventilação protetora
Espirometria de incentivo
Estado funcional/exercícios
Recrutamento alveolar
Deambulação precoce
Apneia obstrutiva do sono
Baixo volume corrente
Suplementação de oxigênio
História de fumo
Ajustar a PEEP
Ventilação não invasiva
Outras doenças crônicas (neuro) Evitar trauma: volume, pressão CPAP – BiPAP
Verificar sintomas
Fração inspirada O₂ menor
Monitorar a apneia obstrutiva
possível
do sono
Tempo expiratório prolongado Minimizar o broncoespasmo
Restabelecer ventilação
Roncos, sibilos, ruído
Usar máscara laríngea
Recuperação total do
respiratório
bloqueio neuromuscular
Anestésicos inalatórios
Minimizar a depressão
Melhorar a função pulmonar
respiratória
Tratar o broncoespasmo
Broncodilatadores
Controle da dor
Tratar infecções
Esteroides
Anestesia locorregional
Parar de fumar
Evitar liberação histaminaAnalgesia multimodal
morfina
Hidratação adequada para
Educação
Bloqueador neuromuscular
mobilizar secreções
Espirometria de incentivo
Curta duração
Modificar fatores cirúrgicos
Analgesia
Limitar cirurgia < 3 horas
Terapia multimodal
Considerar minimamente
Adjuvantes: clonidina,
invasiva
dexmedetomidina
Considerar técnica laparoscópica Bloqueios regionais
Stents versus cirurgia
Prevenir aspiração
Uso de antiácidos
Indução de sequência rápida
Sonda nasogástrica
Avaliar os fatores de risco

Adaptar a hidratação

Modificada da referência 16.

Asma – a incidência de asma em idosos é de aproximadamente 7%17. A asma pode não
ser diagnosticada e seus sintomas serem confundidos com doenças comuns da idade: insuficiência cardíaca; refluxo gastroesofágico; pneumonia ou efeitos secundários de medicações
como betabloqueadores ou inibidores da enzima conversora de angiotensina. Após o diagnóstico, deve-se otimizar seu tratamento com medicamentos e exercícios respiratórios e o
abandono do fumo18.
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Parar de fumar é um fator modificador das complicações pulmonares no pós-operatório. Apesar de o período eficaz ser superior a dois meses, o encorajamento para parar de
fumar também tem efeito no perioperatório imediato, pois diminui os níveis de monóxido
de carbono, aumentando a capacidade de carreamento de oxigênio e reduzindo os riscos
operatórios avaliados em seis semanas19.
Síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) – a ocorrência de apneia obstrutiva do
sono (AOS) aumenta com a idade, e o paciente pode não ter conhecimento de que é portador da doença, especialmente se vive sozinho. A grande maioria dos idosos apresenta episódios de ronco, que é um indicador do colapso das vias aéreas superiores durante o sono. É
recomendada uma avaliação por especialista para diagnóstico preciso, já que questionários,
como o Stopbang, podem não ser suficientes. Aos pacientes já diagnosticados e que fazem
uso de equipamento (CPAP ou BiPAP) é recomendável que tragam seus equipamentos, aos
quais já estão adaptados, se forem ficar internados.
O envelhecimento cursa com alterações do sistema nervoso central, próprias da idade,
e alterações provocadas por doenças neurodegenerativas, que devem ser diferenciadas
(Tabela 3).
Tabela 3 – As principais alterações fisiológicas do sistema nervoso central
Alterações de todos os tipos de células
Morte neuronal e perda da capacidade de regeneração
Expansão e retração dos dendritos
Perda e remodelação sináptica
Diminuição da massa encefálica e aumento do fluido cérebro-espinhal
Diminuição da neuroplasticidade e da conectividade
Alteração dos neurotransmissores e mecanismos de sinalização
Alterações motoras e de controle
Diminuição do fluxo sanguíneo cerebral e consumo metabólico com suscetibilidade
ao estresse
Na avaliação pré-anestésica é importante a determinação da função intelectual, da atenção, da memória, do declínio da função psicomotora, da capacidade de execução de funções
que definam seu grau de independência (ou dependência) e da sociabilidade. A função cerebral associada ao processo de envelhecimento deve ser diferenciada das alterações específicas provocadas pelas doenças neurodegenerativas, o que, por vezes, pode ser difícil.

Síndromes do Envelhecimento
A senilidade cursa com perda progressiva das reservas fisiológicas; perda do condicionamento com aumento da possibilidade de desabilitação; aumento do número de doenças relacionadas com a idade (que se tornam crônicas); inflamação; diminuição das respostas ao
estresse cirúrgico e infecção. A esse conjunto de alterações fisiopatológicas denominamos
fragilidade, que deve ser considerada um fator independente e preditor de morbimortalidade hospitalar.
146 | Educação Continuada em Anestesiologia - Volume VIII

São condições clínicas, multifatoriais, que atingem diversos órgãos e sistemas do paciente idoso, influenciando na sua qualidade de vida: quedas; comprometimento sensorial
(principalmente visão e audição); comprometimento cognitivo; distúrbio do sono; delírio;
depressão; má nutrição; polifarmácia e fragilidade.
Quedas: os pacientes idosos apresentam maior número de episódios de quedas, por
problemas multifatoriais: menor força muscular e desbalanço entre as forças; lesão neural
no gânglio basal e cerebelo e neuropatia periférica. Em pacientes com história de múltiplas
quedas, devem ser avaliados a marcha e o equilíbrio.
O comprometimento sensorial, principalmente da visão e da audição, dificulta o relacionamento do idoso com a família e os cuidadores, que, por vezes, se afastam, deixando o paciente mais solitário e deprimido sem expor suas queixas e sentimentos. A correção dessas
deficiências com óculos e aparelhos auditivos ajuda em uma melhor socialização do idoso,
que, por vezes, rejeita seu uso. No perioperatório, essas deficiências devem ser identificadas
para o melhor atendimento ao paciente.
A confusão mental é um estado passageiro, de início súbito, de alteração do SNC, muito
comum em idosos. Sua manifestação pode ser com a presença de delírio; alucinações; agitação; violência ou emissão de ruídos. Entre as principais causas podemos citar: infecção
(urinária ou pulmonar); distúrbios metabólicos (diabetes, uremia); intoxicação medicamentosa; hipóxia e distúrbios psicológicos.
Doenças como insuficiência cardíaca; arritmias cardíacas; hipertensão arterial; diabetes;
doença tireoidiana; DPOC e SAOS e as medicações que atuam sobre o SNC (benzodiazepínicos, antipsicóticos, antidepressivos, estimulantes do SNC, opioides, anti-histamínicos,
descongestionantes) podem provocar alterações na atenção e no comportamento do idoso.

Distúrbios Cognitivos dos Idosos
Muitos distúrbios cognitivos e alterações fisiológicas do SNC são mais frequentes em
idosos. A Tabela 4 mostra as principais diferenças entre os distúrbios do SNC em idosos3.
Tabela 4 – Comparação entre os diferentes distúrbios do SNC
Diagnóstico
Diferenciais
Sintomas
Demência
Delírio

Distúrbios
Psicóticos
Depressão

Comprometimento
da memória
Nível flutuante
de consciência,
diminuição da
atenção
Déficit em testar a
realidade
Tristeza, perda de
interesse e prazer
pelas atividades
usuais

Desenvolvimento

Desorientação, agitação

Lento, progressivo,
crônico
Desorientação, alucinação visual, Agudo, muitos casos
agitação, apatia, afastamento,
melhoram com a
comprometimento da memória e correção da condição
da atenção
médica adjacente
Afastamento social, apatia
Aparecimento
lento, com sinais
prodrômicos crônicos,
com exacerbações
Distúrbios do sono, apetite,
Episódio simples ou
concentração; baixa energia; sinais recorrente; pode ser
crônica
de desesperança e compensação;
idealização de suicídio

Adaptada da referência 3.
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Demência
A demência é a doença neurológica, relacionada com a idade, mais comum entre os idosos20 e está presente em 5% a 8% dos pacientes com mais de 65 anos e em 18% a 20% dos com
mais de 75 anos21. Seu diagnóstico nem sempre é fácil e pode ser realizado por um questionário de oito itens, o AD-822 . A idade é o fator de risco mais significante para a demência20.
A demência é de instalação lenta, por períodos de vários meses, e progressiva, com maiores transtornos a longo prazo e necessita de maior atenção. O diagnóstico diferencial entre
confusão mental e demência é de grande importância, até mesmo para o diagnóstico de
alterações no pós-operatório.
São inúmeras as causas de demência, e a doença de Alzheimer está presente em 50% a
60% dos casos, com sua prevalência aumentando com a idade. A doença de Alzheimer afeta
5% dos indivíduos acima de 65 anos e mais de 50% dos com mais de 85 anos. Essa doença está associada com muitas comorbidades, como alcoolismo; diabetes; doença vascular
e doenças neurodegenerativas (como doença de Parkinson e de Huntington). No idoso, a
mortalidade a longo prazo está relacionada com a presença de demência e sua gravidade,
com o aumento da mortalidade23.
Pode haver interação medicamentosa entre os fármacos utilizados na anestesia e os usados no tratamento da doença de Alzheimer. Algumas dessas interações são mostradas na
Tabela 520.
Tabela 5 – Fármacos usados em anestesia e suas ações em pacientes com doença de Alzheimer
Anticolinérgicos

Atropina, escopolamina, hioscinamina, benzatropina, diciclomina,
difenidramina, antidepressivos tricíclicos – exacerbam a demência e
o delírio

Anti-histaminérgicos

Sedação

Antidopaminérgicos

Metoclopramida, butirofenonas, fenotiazinas – exacerbam os
sintomas do Parkinson

Antipsicóticos

Demência com corpos de Lewy; provocam distonia grave

Opioides

Provocam rigidez em pacientes com Parkinson

Antiparkinsonianos

A interrupção do medicamento exacerba os sintomas; a levodopa
aumenta a resposta simpática a quetamina

Inibidores da MAO

A selegilina (IMAO-B) interage com a meperidina; agitação, rigidez
muscular, sudorese e hiperpirexia

Hipotensão ortostática

Levodopa, bromocriptina, antidepressivos tricíclicos

Adaptada da referência 20.

Diante da demência devemos nos preocupar com a obtenção do consentimento informado; interações medicamentosas; retardo no despertar; delírio; controle da dor pós-operatória e aumento da mortalidade.
Muitos fármacos utilizados no tratamento da demência e seus sintomas interagem com
os usados na anestesia geral24. O uso do índice biespectral (BIS) e de monitores análogos
tem seu papel discutido na monitoração do paciente portador de demência, já que essa doen148 | Educação Continuada em Anestesiologia - Volume VIII

ça altera os valores basais da monitoração25. A realização da anestesia locorregional e dos
bloqueios sobre o neuroeixo também pode ser dificultada pela falta de cooperação desses
pacientes. Os estudos sobre a correlação entre a doença de Alzheimer e a anestesia são inconclusivos por não terem poder estatístico e serem confundidos pela presença de outras
doenças concomitantes e da cirurgia26.
Os portadores de demência possuem um índice de delírio pós-operatório maior que os
não portadores27. Muitos distúrbios comportamentais ocorrem na recuperação pós-anestésica, podendo estar presentes quadros de alucinação, agressividade (física e verbal) ou até
mesmo um quadro depressivo. Além de uma equipe multidisciplinar treinada, é importante
o esclarecimento à família quanto a sua participação nesse tratamento. O ambiente deve ser
silencioso e preferencialmente afastado da perturbação de outros pacientes. Poucas instituições possuem instalações adequadas para esse atendimento. O tratamento farmacológico,
que não é o único, está relacionado na Tabela 6.
Tabela 6 – Tratamento das alterações comportamentais na emergência da recuperação
anestésica
Fármaco
IM/IV
Oral
Observações
Olanzapina

5-10 mg

5-20 mg

Repetir 2-4 horas
máximo - 40 mg/dia

Haloperidol

2-10 mg

5-10 mg

Cada 20-30 minutos
Ministrar outra dose a cada 6 horas com 25% da
dose máxima
Monitorar ECG e QTc
Sinais e sintomas extrapiramidais

Risperidona

-

1-3 mg

Quitiapina

-

12,5 - 50 mg

Lorazepan

0,5-3 mg

1-3 mg

O melhor tratamento para agressividade
Benzodiazepínicos podem ser desvantajosos
em pacientes com demência

Adaptada da referência 20.

O controle da dor pós-operatória pode ter sua avaliação prejudicada pela dificuldade de
interpretação entre as queixas do paciente e a real presença de dor, com o uso de analgésicos,
especialmente os opioides28.

Depressão
Existe uma estimativa de que a depressão ocorra entre 8% e 16% em pacientes acima
de 65 anos29. A presença de depressão no pré-operatório é um fator preditor independente
para o delírio no pós-operatório, bem como a manifestação de eventos cardíacos adversos30. A observação, pré-operatória, dos sinais de depressão, demência e delírio é importante para prever, orientar os familiares, orientar a equipe e montar uma estratégia para o
seguimento pós-operatório.
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A medicação antidepressiva deve ter seu uso continuado, pois sua suspensão pode aumentar os sinais de depressão e confusão31.

Delírio
O delírio é um estado agudo confusional com alteração na atenção e na consciência.
Também pode ser definido com uma síndrome com alterações variáveis e flutuantes no nível de consciência acompanhada por diversos sintomas mentais.
A incidência de delírio, no pós-operatório de idosos, varia dependendo das comorbidades preexistentes, do tipo de cirurgia e do tempo de permanência na UTI e no hospital. A
prevalência geral é em torno de 10%32 .
Os fatores preexistentes de vulnerabilidade para o delírio são: idade avançada; diminuição da acuidade visual (acuidade < 20/70); doença grave (Apache > 16); distúrbio cognitivo
(Mini Mental State Examination score < 24) e desidratação (relação ureia/creatinina, plasmáticas, < 18)33. Quanto maior o número de vulnerabilidades preexistentes, maior o risco
de desenvolvimento de delírio no pós-operatório. A determinação dos fatores de risco é de
fundamental importância (Tabela 7)34.
Tabela 7 – Fatores predisponentes e precipitadores do delírio pós-operatório
Demográficos: idade > 65 anos, sexo masculino
Alteração cognitiva ou depressão
Comprometimento funcional
Alteração sensorial: visual, auditiva
Diminuição da alimentação por via oral
Fármacos: polifarmácia, alcoolismo, psicoativos, sedativos, opioides, anticolinérgicos
Doença grave e doença neurológica
Cirurgias de alto risco: pelos guidelines da American Heart Association e cirurgia
ortopédica
Admissão em UTI
Dor
Privação do sono
Imobilidade ou baixa condição física
Modificada da referência 35.

A cirurgia cardíaca e a de fratura do quadril podem ter uma incidência ainda maior dos
casos de delírio no pós-operatório. A incidência de delírio na UTI ocorre em 60% a 80%
dos pacientes. O delírio pode estar associado a mediadores inflamatórios ou alterações nos
sistemas de neurotransmissores36.
O quadro clínico pode se manifestar de modo hiperativo (agitado em 1% dos casos),
de modo hipoativo (calmo em 68% dos casos) ou de forma mista, com alternância entre o
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hiperativo e o hipoativo (em 31% dos casos)37. A Tabela 8 mostra critérios para o diagnóstico
do delírio38.
Tabela 8 – Critérios para o diagnóstico do delírio
A

Distúrbios da consciência (redução da percepção do ambiente)

B

Alteração na cognição (déficit de memória, desorientação, distúrbio na
linguagem), desenvolvimento de um distúrbio de percepção não ainda
observado ou preexistente ou sinais de demência

C

Desenvolvimento do distúrbio em curto prazo (de horas a dias) com tendências
à flutuação durante o dia

D

Existe evidência na história, no exame físico e em dados laboratoriais de que
o distúrbio é causado por alterações fisiológicas diretas consequentes de
condições médicas

Adaptada da referência 38.

A ocorrência de delírio implica aumento do tempo de hospitalização e da intensidade
do cuidado, além de ser o caminho que acelera a instalação de distúrbios cognitivos, principalmente nos pacientes com sinais de demência, com elevação nos custos do tratamento39.
A determinação da predisposição e o tratamento preventivo podem ajudar na diminuição da ocorrência do delírio no pós-operatório. Um estudo mostra a administração profilática de haloperidol40 e outro aponta o uso de olanzapine para o tratamento
do delírio 41.
O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das principais causas de óbito entre os idosos,
e seu diagnóstico e tratamento devem ser imediatos, para que sejam evitadas as sequelas. O
AVC pode provocar grandes alterações sobre o SCV e SR, podendo ser necessária, inclusive,
assistência ventilatória.

Disfunção Cognitiva no Pós-operatório (DCPO)
A DCPO foi descrita há mais de 50 anos e pode ocorrer em diversos tipos de cirurgia.
Após a cirurgia cardíaca, a incidência de deterioração, no pós-operatório imediato, se deu
entre 30% e 80% dos casos e, em alguns meses, a incidência foi de 10% a 60%42-45.
Entre a etiologia sugerida para DCPO estão: 1) neurotoxicidade dos anestésicos gerais;
2) hipoxemia; 3) hipoperfusão; 4) trombose e embolismo; 5) inflamação e estresse e 6) fatores psicológicos e ambientais46,47.
O cérebro do idoso é sensível a lesões relacionadas com doenças coexistentes como:
alterações vasculares; hipertensão arterial; diabetes e também os procedimentos cirúrgicos. Apesar de a inflamação e o estresse, provavelmente, serem os fatores que desempenham um grande papel na DCPO, os fatores psicológicos e o ambiente hospitalar também
devem ser considerados48.
A avaliação cognitiva e os efeitos da anestesia na cognição são abordados em outros capítulos deste livro.
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As doenças mais frequentes do sistema renal, fluidos e eletrólitos
Aos 80 anos, a filtração glomerular diminui cerca de 45% como resultado da perda progressiva da massa de túbulos renais e da diminuição do fluxo sanguíneo renal. As principais
consequências das alterações fisiológicas do sistema renal no paciente idoso são mostradas
na Tabela 9.
Tabela 9 – As principais consequências das alterações fisiológicas do sistema renal no
paciente idoso
Suscetibilidade à lesão renal
Menor capacidade de acomodar as variações hemodinâmicas
Menor capacidade de compensar as variações de fluidos e sais
Menor capacidade de concentrar a urina
Maior possibilidade de sobrecarga hídrica, hiponatremia e edema pulmonar
Predisposição à infecção urinária
Predisposição à desidratação
Idade superior a 65 anos é fator de risco independente para o desenvolvimento de lesão
renal aguda. As causas são multifatoriais, e as doenças cardiovasculares e a doença renal
crônica aumentam o perigo de lesão renal aguda. Existe ainda o risco iatrogênico pela exposição aos fármacos e contrastes radiográficos utilizados em exames.
Depleção de volume com desequilíbrio hidroeletrolítico e redução da sensibilidade
do drive de controle da sede associados a jejum pré-operatório, anti-hipertensivos e
diuréticos predispõem os idosos à hipovolemia. A adequação ao volume e seu controle
devem ser criteriosos, principalmente para se evitar a disfunção diastólica com sobrecarga de volume7.
A necessidade de cateterização para drenagem urinária (por cirurgia, imobilidade ou
incontinência) aumenta o risco de infecção urinária. O tempo de permanência do cateter e
os cuidados com sua manipulação são fundamentais para a redução desse risco. A utilização
de técnicas alternativas (p. ex.: condom para drenagem urinária) também pode reduzir o
risco de infecção do trato urinário.
Kheterpal e cols. identificaram que idade maior 59 anos, cirurgia de emergência, doença hepática, IMC > 32 kg/m2, cirurgia de alto risco, doença vascular periférica oclusiva e
DPOC, que necessita de broncodilatador, são preditores pré-operatórios de insuficiência
renal aguda49.
A Tabela 10 mostra medidas que devem ser observadas para a prevenção da lesão renal
aguda em pacientes geriátricos50.
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Tabela 10 – Prevenção da lesão renal aguda em pacientes geriátricos
Hemodinâmica Monitorização adequada para o caso
Otimizar a pré-carga, as funções sistólica e diastólica, o tônus vascular
Volemia
Atenção aos sinais de hipovolemia
Usar volumes adequados de reposição guiados por metas
Limitar o uso de diuréticos e laxativos
Nefrotóxicos
Limitar o uso de fármacos nefrotóxicos, principalmente antiExógenos
inflamatórios não esteroides e aminoglicosídeos
Evitar a polifarmácia
Evitar a combinação de diuréticos e fármacos nefrotóxicos
Ajustar a dose com a velocidade de filtração glomerular
Não se basear, ao dosar o fármaco, apenas na dosagem da creatinina
Medir os níveis plasmáticos dos fármacos
Contrastes
Evitar contrastes, principalmente em pacientes com o risco aumentado
Radiológicos
Usar a dose mínima necessária
Usar hipo-osmolar ou iso-osmolar e não iônico
Usar hidratação adequada
Verificar a necessidade do uso do bicarbonato de sódio
N-acetilcisteína pode ser benéfica
Infecção e
Diagnóstico precoce
Sepse
Tratar de forma adequada: volume intravascular, vasoplegia e
cardioplegia
Antibioticoterapia precoce
Reposição de volume precoce; evitar substâncias de alto peso molecular
Otimização
Estratificar os pacientes por risco
Perioperatória
Usar monitorização adequada (hemodinâmica, pressão intra-abdominal)
Terapia de volume guiada por metas
Limitar a exposição às nefrotoxinas
Pressão
Medir a pressão intra-abdominal em todos os pacientes sob risco
Intra-abdominal Evitar a ressuscitação com sobrecarga de fluidos
Ventilação
Estratégia de baixo volume corrente, limite do platô de pressão
Mecânica
Desmame e desintubação logo que possível
Modificada da referência 50.

As doenças mais frequentes do sistema gastrintestinal
Com o avanço da idade ocorrem diminuição da amplitude das contrações, redução no número de ondas peristálticas e contrações desordenadas no esôfago durante uma salivação normal.
O esvaziamento gástrico geralmente encontra-se prolongado. Um bolo alimentar pode
levar o dobro do tempo para o esvaziamento, quando comparado com um jovem. Esse fator
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é importante na hora do manuseio das vias aéreas no aspecto da regurgitação e aspiração do
conteúdo gástrico e suas consequências em todo o perioperatório (da intubação traqueal até
o período pós-desintubação).
A produção de secreção gástrica ácida está diminuída, secundária ao desenvolvimento
de uma gastrite atrófica.
Podem ocorrer má absorção da vitamina B12 e predisposição à anemia perniciosa, bem
como alteração na biodisponibilidade do cálcio.
A superfície da mucosa intestinal apresenta-se ligeiramente diminuída.
Ocorrem diminuição (de 30% a 40% entre a terceira e a décima década) do volume hepático e paralela redução do fluxo sanguíneo hepático, perda da capacidade de metabolização
dos fármacos, principalmente em pacientes polifarmácia, com aumento das reações adversas a eles. Deve-se considerar a adição dos fármacos da anestesia e da intervenção cirúrgica.
Esses efeitos são de grande variabilidade entre os diversos fármacos e a individualidade de
cada paciente.
A Tabela 11 apresenta as doenças mais frequentes do sistema gastrintestinal (SGI)
no idoso.
Tabela 11 – As doenças mais comuns do sistema gastrintestinal em idosos
Doença hepática (hepatite B ou C, cirrose, hipertensão portal)
Ascite, icterícia crônica, sangramento
Úlcera gástrica ou péptica (com ou sem perfuração)
Colecistopatia
Colite ulcerativa
Enterite regional
Sangramento gastrintestinal (inclusive os que necessitam transfusão)

As doenças mais frequentes do sistema endócrino
Ocorre diminuição da função endócrina, com redução da produção hormonal e da responsividade dos tecidos aos hormônios.
O aumento da idade cursa com diminuição da massa muscular e aumento da gordura
corporal, associados à redução da força muscular e facilidade para queda, sobretudo em
idosos sedentários.
Nas mulheres, por volta da sexta década, estão presentes a queda do estradiol e o
aumento da concentração do hormônio folículo estimulante. Essas alterações e o decréscimo do estrogênio aumentam o risco de eventos cardiovasculares, perda da massa
muscular, instabilidade vasomotora, alterações psicológicas e atrofia dos tecidos responsivos ao estrogênio51.
Nos homens, ocorre um declínio na produção de esteroides e testosterona. Tal declínio é
variável e as consequências fisiológicas não são bem esclarecidas52 .
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Além das alterações hormonais descritas, diabetes do tipo 2, hipotireoidismo, osteoporose (responsável pelas fraturas ósseas), alterações eletrolíticas crônicas (principalmente em
quadros de vômito e diarreia) e disfunção sexual estão presentes.
O diabetes, quando associado à necessidade do uso de insulina, é uma doença que altera
o percurso do perioperatório, adicionando-lhe complicações, principalmente se não estiver
sob controle. O National Veterans Administration Surgical Quality Improvement Program,
em um estudo de análise de regressão logística múltipla, evidenciou o diabetes como um
fator de risco pré-operatório para infecção53 e os níveis médios de glicose elevados como
o principal fator de risco para o desenvolvimento de infecção esternal pós-operatória, em
diabéticos submetidos à revascularização do miocárdio54.
Em muitas ocasiões, o hipotireoidismo pode estar associado ao diabetes. Um controle
rigoroso das medicações em uso e dos níveis glicêmicos é de fundamental importância.
A presença de doenças associadas ao diabetes como gastroparesia; diminuição da velocidade do trânsito intestinal; lesões neurológicas; doença vascular periférica; nefropatia;
retinopatia e inflamação, com ou sem infecção, é fator que adiciona morbimortalidade.
A deficiência nutricional pode estar presente nos idosos, sobretudo nos mais deprimidos
e sem convívio social ou com outros distúrbios que favoreçam a desnutrição, levando à hipovitaminose e hipoproteinemia.
Também são comuns a disfunção tireoidiana, o hipopituitarismo, a insuficiência adrenal
e a acidose recorrente.

As alterações mais frequentes no sistema imunológico
O sistema imunológico pode apresentar alterações celulares e dos macrófagos, dos neutrófilos e de natural killer cells (células exterminadoras naturais – linfócitos); diminuição da
atividade bactericida das células do sistema; aumento dos níveis de citocina (baixo grau de
processo inflamatório persistente no idoso); alterações nas funções celulares de células T e
B e diminuição da capacidade de lidar com infecções e controlar o câncer.

Doenças associadas
Charlson e col. 55 desenvolveram um método para classificar o prognóstico de comorbidades, atribuindo valores a um grupo de doenças que possibilitassem o cálculo de um
índice que relaciona a presença dessas doenças, isoladamente ou em conjunto, semelhante
a muitos escores empregados na prática médica. Posteriormente, a idade foi adicionada
para fazer parte do cálculo, somando um ponto para indivíduos com mais de 50 anos, dois
pontos acima de 60 anos, três pontos acima de 70 anos, como descrito no Charlson Age-Comorbidity Index (CACI). Uma calculadora, on-line, pode ser encontrada no endereço
http://www.pmidcalc.org/?sid=7722560&newtest=Y#4
Esses índices são importantes para estimar a morbidade durante a hospitalização do idoso, chamando a atenção e direcionando o foco para os cuidados de maior necessidade.
Existem afecções que ocorrem em qualquer idade, mas podem se apresentar de modo
diferente no idoso (Tabela 12).
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Tabela 12 – Afecções que podem apresentar quadro clínico diferenciado no idoso
Doença cirúrgico-abdominal “silenciosa”
Infecção sem febre, taquicardia ou leucocitose
Intoxicação medicamentosa inesperada
Massa tumoral maligna sem sintomas locais
Edema pulmonar sem dispneia
Embolia pulmonar sem sintomas
Infarto do miocárdio sem dor
Tireotoxicose com depressão (apatia) e doença cardíaca (fibrilação atrial); apenas 50%
dos pacientes têm edema da tireoide
Depressão sem tristeza
A Tabela 13 relaciona as principais doenças com incidência aumentada em idosos e outras doenças comuns a essa população.
Tabela 13 – As principais doenças com incidência aumentada em idosos e doenças próprias
do envelhecimento
Doenças com incidência aumentada em
idosos

Outras doenças dos idosos

Diabetes

Demência, doença de Alzheimer

Insuficiência coronariana

Parkinsonismo

Pneumonia

Hipertrofia prostática benigna

Septicemia

Carcinoma da próstata

Insuficiência renal

Acidente vascular cerebral (AVC)

Embolia pulmonar

Doença cerebrovascular (sequelas) Hemiplegia

Tuberculose

Incontinência urinária e fecal

Comprometimento cognitivo

Quedas (também comuns em crianças)

Depressão, alcoolismo

Osteoporose
Doença de Paget

Síncope de causa desconhecida

Polimialgia reumática
Convulsões sem controle

Úlceras de pressão, fragilidade da pele

Distúrbios do apetite, nutrição
Síndromes dolorosas
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Conclusão
Apesar de a idade, por si só, não ser uma contraindicação para os procedimentos cirúrgicos, a presença de doenças, próprias ou não do envelhecimento, e suas comorbidades interferem no ato anestésico-cirúrgico. As comorbidades desempenham um papel relevante sobre
a morbimortalidade. Uma avaliação pré-operatória minuciosa, voltada para a determinação
das limitações das reservas, para o procedimento cirúrgico proposto, é fundamental para
a construção de um planejamento anestésico-cirúrgico que inclua todo o perioperatório.
A identificação dos mecanismos de reserva ao estresse e a capacidade de resposta à agressão anestésico-cirúrgica, bem como a identificação dos fatores de risco e a abordagem, pelo
anestesiologista, com conhecimento e experiência, é fundamental. A participação de familiares e pessoas que cuidam do idoso e o esclarecimento destes, geralmente, são necessários
para o sucesso dos procedimentos em todo o perioperatório. Estar preparado para todo o
contexto é a chave do sucesso.
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Capítulo 13

Anestesia em Ortopedia no Idoso
Fabricio Dias Antunes
Marcos Antônio Costa de Albuquerque

Anestesia em Ortopedia no Idoso
Introdução
Fornecer anestesia e cuidados perioperatórios adequados para pacientes ortopédicos
pode ser bastante desafiador para o anestesiologista em razão da diversidade de procedimentos cirúrgicos e de doenças coexistentes. A anestesiologia ortopédica evoluiu bastante
nas últimas décadas diante do aumento da expectativa de vida associado a suas possíveis
complicações relacionadas com a ortopedia. Atualmente, a quantidade de exigências e
cuidados com o paciente idoso na anestesia ortopédica busca sempre redução de morbidade e de mortalidade. Aspectos como análise efetiva da condição clínica do paciente,
controle adequado de comorbidades, resolutividade rápida nas urgências ortopédicas,
controle de sangramento intraoperatório e cuidados intensivos em cirurgias de grande
porte deverão ser rigorosamente observados. Além disso, os próprios procedimentos ortopédicos predispõem a várias complicações comuns, como tromboembolismo venoso,
embolia gordurosa, torniquete pneumático ou cimento ósseo associados à instabilidade
hemodinâmica. As técnicas anestésicas regionais associadas ou não à anestesia geral podem ajudar no controle da dor aguda e na redução de complicações, o que reduz a morbidade pós-operatória. Diante dessa gama de peculiaridades associada a avanços recentes
da anestesia ortopédica no idoso, dedicamos este capítulo para apresentar tópicos e avanços recentes nesta área1,2 .

Considerações Importantes
Anticoagulação
O risco de tromboembolismo venoso pós-operatório (TEV) é aumentado em pacientes
com mais de 70 anos e em idosos com comorbidades. Assim sendo, estratificação de risco,
correção de fatores de risco modificáveis e tromboprofilaxia perioperatória são essenciais
nessa população de pacientes. A seguir estão os fatores de risco e recomendações mais recentes referentes a essa temática3.
Fatores de risco para TEV
1. Pós-operatório de pacientes com idade acima de 70 anos.
2. Pacientes idosos com comorbidades (p. ex.: insuficiência cardíaca, insuficiência renal, linfoma, câncer metastático, obesidade, artrite, terapia estrogênica pós-menopausa) ou submetidos a correção, se presente, de anemia e coagulopatia.
3. Artroplastia bilateral do joelho em pacientes idosos e frágeis.
Recomendações em idosos
1. Duração e dosagem dos fármacos para profilaxia de TEV igual ao da população
não idosa.
2. Se houver insuficiência renal, priorizar doses baixas da heparina não fracionada ou
heparina de baixo peso molecular (HBPM) ajustada ao peso.
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3. Prescrição cuidadosa de profilaxia pós-operatória de TEV e mobilização pós-operatória precoce.
4. Intervenções múltiplas para profilaxia de TEV em pacientes idosos e frágeis apresentam maiores taxas de sucesso, incluindo dispositivos de compressão pneumática,
HBPM e/ou anticoagulantes orais após a artroplastia de joelho ou quadril.

Manejo de sangramento
Perda sanguínea no perioperatório de uma cirurgia ortopédica pode ser enorme, especialmente em artroplastias, como na revisão complexa de artroplastia total de quadril. O
manejo de sangramento em situações como essa envolve avaliações e estratégias múltiplas
para assegurar a assistência ao paciente. Inicialmente, é importante identificar aqueles pacientes com risco aumentado de sangramento. Em seguida, estratégias devem ser empregadas para corrigir anemia e estabilizar a macro e a microcirculação, tendo como objetivo
otimizar a tolerância do paciente ao sangramento. Finalmente, intervenções direcionadas
devem ser usadas para reduzir o sangramento intraoperatório e pós-operatório e, assim,
prevenir morbidade e mortalidade subsequentes. Todos esses cuidados devem ser intensificados na população idosa4,5.
Avaliação do paciente
1. Revisar os registros médicos anteriores e entrevistar o paciente ou a família para
identificar hemotransfusão prévia, história de coagulopatia induzida por fármacos (p. ex.: warfarina, clopidogrel, aspirina e outros anticoagulantes, bem como
vitaminas ou ervas que podem afetar a coagulação), presença de coagulopatia
congênita, história de eventos trombóticos (p. ex.: trombose venosa profunda,
embolia pulmonar), fatores de risco para isquemia de órgãos (p. ex.: doença
cardiorrespiratória) que podem inf luenciar o gatilho final após a transfusão de
glóbulos vermelhos.
2. Informar os pacientes sobre os riscos potenciais versus os benefícios da transfusão
de sangue.
3. Analisar os resultados dos exames laboratoriais disponíveis, incluindo hemoglobina,
hematócrito e coagulograma.
4. Solicitar exames laboratoriais adicionais, dependendo do paciente e da condição médica (p. ex.: coagulopatia, anemia).
5. Realizar um exame físico no paciente em busca de sinais importantes (p. ex.: equimoses, petéquias, palidez).
6. Se possível, fazer a avaliação pré-anestésica com antecedência (p. ex.: vários dias a
semanas), para permitir uma preparação adequada no paciente.
Preparação do paciente
1. A eritropoietina com ou sem ferro pode ser administrada quando possível para reduzir a necessidade de sangue alogênico em populações de pacientes selecionados (p.
ex.: insuficiência renal, anemia de doença crônica, recusa de transfusão).
2. Administrar ferro a pacientes com anemia ferropriva se o tempo permitir.
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3. Em conjunto com um especialista apropriado, substituir a terapia anticoagulante (p.
ex.: warfarina, fármacos anti-Xa, agentes antitrombina) para programação de uma
cirurgia eletiva, fazendo uma transição para um fármaco de ação mais curta (p. ex.:
HNF, HBPM).
4. Se clinicamente possível, descontinuar o antiagregante plaquetário (p. ex.: tienopiridinas como clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel) por um tempo suficiente antes da
cirurgia eletiva, exceto para pacientes submetidos a angioplastia com implante de
stent/balão. Nesses casos eletivos, considerar os riscos e benefícios da suspensão
desse tipo de medicamento antes de qualquer conduta cirúrgica. A aspirina pode ser
continuada caso a caso.
5. O risco de trombose versus o risco de aumento do sangramento deve ser considerado
ao alterar a anticoagulação do paciente.
6. Assegurar que o sangue e os hemocomponentes estejam disponíveis para pacientes
quando houver perda sanguínea.
7. Nos casos de sangue autólogo, que é o ideal, inclusive, o paciente doará sangue antes
da admissão somente se houver tempo adequado para recuperação hematológica.
Preparação logo antes do procedimento
1. Protocolos de gerenciamento de sangue
1.1 Protocolos ou algoritmos devem ser empregados para reduzir o uso de hemocomponentes, porém, não há apenas um único algoritmo na atualidade.
1.2 Uma estratégia restritiva de transfusão de hemácias pode ser usada com segurança para reduzir as taxas transfusionais. Se a concentração de hemoglobina estiver
entre 6 e 10 g/dL, deve-se basear em alguns critérios para iniciar a transfusão
sanguínea: sangramento em curso (taxa e magnitude), estado volêmico, sinais
de isquemia orgânica e adequação da reserva cardiopulmonar. As hemácias
devem ser administradas com cautela, e sempre que possível uma reavaliação
clínica deve ser realizada.
1.3 Um protocolo de transfusão maciça pode ser usado como estratégia para otimizar a oferta de hemocomponentes aos pacientes com sangramento maciço.
2. Reversão de anticoagulantes
2.1 Para reversão urgente de warfarina, administrar complexo protrombínico em
consulta com o especialista apropriado ou administrar plasma fresco congelado.
2.2 Administrar vitamina K para pacientes selecionados nas reversões de warfarina
não urgentes.
3. Antifibrinolíticos para profilaxia da perda sanguínea excessiva
3.1 Considerar o uso de terapia antifibrinolítica para profilaxia de determinadas cirurgias ortopédicas.
4. Hemodiluição normovolêmica aguda (HNA)
4.1 Considerar a HNA para reduzir a transfusão de sangue alogênico em pacientes com alto risco de sangramento excessivo (p. ex.: cirurgias ortopédicas),
se possível.
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Preparação intraoperatória e pós-operatória em casos de perda sanguínea
1. Transfusão de hemácias alogênicas.
1.1 Hemácias deleucotizadas podem ser usadas para transfusão com o objetivo de
reduzir as complicações associadas à transfusão sanguínea alogênica.
2. Reinfusão de hemácias autólogas.
2.1 Reinfundir as hemácias autólogas como uma intervenção poupadora de sangue
no intraoperatório, quando apropriado.
Monitorização do paciente no intraoperatório e no pós-operatório
1. Realizar periodicamente uma avaliação visual da cirurgia em conjunto com o cirurgião para avaliar a presença de alterações de coagulação ou sangramento.
2. Usar métodos para medição quantitativa de perda sanguínea, incluindo a verificação
de recipientes de aspiração, compressas e drenos cirúrgicos.
3. Monitorizar a perfusão de órgãos vitais utilizando monitorização básica padronizada (isto
é, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, eletrocardiograma), além
de observar sintomas e características do exame físico. Monitorização adicional pode
incluir ecocardiograma, monitorização renal (débito urinário), monitorização cerebral
(isto é, oximetria cerebral), gasometrias arteriais e saturação venosa mista de oxigênio.
4. Se houver suspeita de anemia, monitorar a hemoglobina/hematócrito, os valores
baseados na perda sanguínea estimada e os sinais clínicos.
5. Se houver suspeita de coagulopatia, obter testes de coagulação (p. ex.: RNI, TTPa,
fibrinogênio) ou ensaios viscoelásticos (p. ex.: tromboelastografia e ROTEM) se
disponíveis, bem como contagem de plaquetas.
6. Durante e depois da transfusão, verificar periodicamente os sinais de uma reação
transfusional, incluindo hipertermia, hemoglobinúria, sangramento microvascular,
hipoxemia, agitação, aumento da pressão de pico nas vias aéreas, urticária, hipotensão e sinais de hipocalcemia. Se houver sinais de reação transfusional, imediatamente parar a transfusão e iniciar terapia de suporte. Notificar o banco de sangue no caso
de reação transfusional.
Tratamento do sangramento excessivo
1. Em pacientes com sangramento excessivo, as seguintes recomendações são feitas
com base em evidências:
1.1 Obter contagem de plaquetas antes da transfusão de plaquetas, se possível. Além
disso, obter um teste de função plaquetária, se disponível, em pacientes com suspeita ou uso de fármaco que causa disfunção das plaquetas (p. ex.: clopidogrel).
1.2 Obter testes de coagulação (ou seja, TP ou RNI e TTPa) antes da transfusão de
plasma fresco congelado (PFC), se possível.
1.3 Avaliar os níveis de fibrinogênio antes da administração de crioprecipitado,
se possível.
1.4 A desmopressina pode ser usada em pacientes com hemorragia importante associada a disfunção plaquetária.
1.5 Considerar hemostáticos tópicos, como cola de fibrina ou gel de trombina.
Anestesia em Ortopedia no Idoso | 165

1.6 Considerar o uso de antifibrinolíticos (isto é, ácido aminocaproico ou ácido tranexâmico) se a fibrinólise for documentada ou suspeitada e se esses agentes não
estiverem sendo usados.
1.7 Complexo protrombínico pode ser usado em pacientes com sangramento excessivo e RNI aumentado.
1.8 Considerar o fator VII recombinante ativado quando as opções para o tratamento de sangramento excessivo em razão da coagulopatia forem esgotadas.
1.9 O concentrado de fibrinogênio pode ser usado.
Efeitos adversos associados à transfusão
1. Reações transfusionais hemolíticas intravasculares agudas ocorrem quando os
eritrócitos se quebram no espaço intravascular por causa de um mecanismo imunológico mediado pelo complemento (geralmente secundária à incompatibilidade
ABO) ou danos às hemácias (osmótico ou relacionados com a temperatura). Ambos os mecanismos resultam em hemoglobinemia e hemoglobinúria. No entanto,
as complicações graves, muitas vezes fatais tais como choque e coagulação intravascular disseminada, em geral, são vistas apenas em incompatibilidade ABO. A
frequência de mortalidade por causa da incompatibilidade ABO, principal causa
de morte associada à transfusão, diminuiu na última década. Na sala de cirurgia,
reações transfusionais hemolíticas intravasculares agudas secundárias à incompatibilidade ABO são manifestadas por sangramento intratável no campo operatório, hipotensão, choque, febre e hemoglobinúria. O tratamento consiste em parar
a transfusão de sangue, medidas de suporte para manter pressão arterial normal e
transfusão agressiva de plaquetas, PFC e crioprecipitado para combater a coagulopatia de consumo mantendo a capacidade de transporte de oxigênio através de
transfusão de hemácias tipo O.
2. A lesão pulmonar aguda associada à transfusão é agora a principal causa de mortalidade associada à transfusão. É causada por anticorpos doadores em componentes
sanguíneos contendo plasma (em geral PFC ou plaquetas e, ocasionalmente, glóbulos vermelhos) interagindo com antígenos nos granulócitos do paciente (antígeno leucocitário humano ou granulócito específico) resultando na agregação de
granulócitos e ativação do complemento nos capilares pulmonares. Os sintomas
(febre, hipoxemia, dificuldade respiratória, aumento da pressão de pico nas vias
aéreas) surgem dentro de seis horas após a transfusão. Exceto pela presença de
febre, esses sintomas são indistinguíveis dos sintomas de sobrecarga circulatória
associada à transfusão. O tratamento consiste em parar a transfusão e instituir
cuidados intensivos de suporte.
3. A contaminação bacteriana dos componentes do sangue é mais frequentemente associada à transfusão de plaquetas, pois as plaquetas são armazenadas a 20-24°C, o
que facilita o crescimento de bactérias. A contaminação bacteriana é manifestada
por hipertermia e hipotensão. O tratamento consiste em parar a transfusão, iniciar
antibióticos e medidas de suporte.
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4. As reações alérgicas são causadas por anticorpos da imunoglobulina E no paciente contra proteínas no plasma do componente sanguíneo transfundido. Como quantidades
muito pequenas de proteína alergênica são necessárias para causar uma reação, qualquer componente sanguíneo pode estar associado a essa reação, exceto hemácias lavadas. Os sintomas geralmente são restritos à urticária e outras manifestações cutâneas
eritematosas e desaparecem espontaneamente ou com administração de difenidramina. Ocasionalmente, as reações alérgicas são mais graves e resultam em anafilaxia.
5. O citrato é o anticoagulante usado para coletar componentes do sangue e está presente em quantidades significativas em todo o sangue. Ele se liga prontamente ao cálcio
e ao magnésio. Quando um grande número de componentes do sangue é transfundido durante um curto período de tempo, o metabolismo do citrato é sobrecarregado e
o paciente desenvolve toxicidade por citrato (hipocalcemia e hipomagnesemia) que
podem resultar em manifestações cardíacas.

Torniquetes
Torniquetes são usados com frequência em procedimentos de extremidade distal para
reduzir a perda de sangue e fornecer um campo cirúrgico sem sangue. Podem causar efeitos
sistêmicos em razão da isquemia e da reperfusão, bem como dos efeitos locais da pressão
aplicada nos tecidos6.
A lesão do torniquete foi implicada como causa principal para paralisia do nervo fibular e
tibial após artroplastia total do joelho (ATJ), variando de neuropraxia leve a déficits neurológicos permanentes. A incidência de paralisia induzida por torniquete é aproximadamente
1 em 8 mil cirurgias. Pressurização do torniquete acima de 400 mmHg está associada ao
risco aumentado de lesão nervosa transitória. O tempo do torniquete não deve exceder 90 a
120 minutos e a pressão do torniquete não deve ser superior a 150 mmHg acima da pressão
arterial sistólica6.

Tipos de Cirurgia e Suas Peculiaridades Anestésicas
Anestesia para fratura de quadril
Fratura do quadril refere-se a uma fratura do fêmur na região imediatamente distal à
cartilagem articular da cabeça femoral até aproximadamente 5 cm abaixo da borda inferior
do trocanter menor. Fraturas de quadril em idosos representam um problema crescente na
sociedade e por causa de uma osteoporose em curso nessa faixa etária, uma fratura periprotética do fêmur e uma fratura do acetábulo são cada vez mais notadas. A maioria desses
casos é tratada cirurgicamente e a cirurgia de correção de fratura de quadril é um dos procedimentos urgentes em ortopedia mais comumente realizados. Um atraso para correção de
mais de 24 horas aumenta o risco de morbidade e mortalidade7,8.
Avaliação pré-anestésica
A maioria dos pacientes com fratura de quadril é idosa e muitos deles apresentam importantes comorbidades, como vasculopatia, hipertensão arterial, diabetes, doença pulmonar
obstrutiva, doença vascular cerebral, e/ou demência, todos os quais podem afetar a escolha
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da estratégia anestésica e monitorização. Condições que adversamente afetam o estado
mental, a percepção sensorial, a capacidade visual, equilíbrio e locomoção estão associados
a um risco aumentado de fratura de quadril9.
Outro achado comum nesses pacientes é a presença de hipóxia perioperatória que é geralmente multifatorial. Possíveis etiologias incluem atelectasia em razão dos longos períodos de repouso no leito e congestão pulmonar secundária à insuficiência cardíaca, pneumonia e raramente embolia gordurosa. Enquanto os pacientes aguardam cirurgia, tratamento
farmacológico e tromboprofilaxia indireta (p. ex.: dispositivos pneumáticos de compressão
intermitente) são fortemente indicados para todos os pacientes com fratura de quadril por
causa do alto risco de trombose venosa3,9.
Embolia pulmonar associada a trombose venosa (TV) é a terceira causa mais comum de
morte em pacientes com fratura de quadril, representando 18% dos óbitos perioperatórios.
A escolha da técnica anestésica é influenciada significativamente pela presença de efeitos
farmacológicos concomitantes a terapia tromboprofilática3.
A profilaxia antimicrobiana é geralmente usada em ortopedia cirúrgica, especialmente
quando materiais estranhos são implantados. Antibióticos profiláticos diminuíram a incidência de infecção de ferida operatória. A maioria dos fracassos em antibioticoprofilaxia
ocorre em razão do momento inadequado (a concentração sanguínea de antibiótico deve
estar próxima do pico no momento da incisão cirúrgica). A primeira dose antimicrobiana
deve começar dentro de uma hora antes da incisão. Quando vancomicina ou fluoroquinolona é usada, a infusão deve começar duas horas antes da incisão. E se um torniquete proximal
é necessário, a dose total deve ser infundida antes da inflação do torniquete. A primeira
geração de cefalosporinas têm sido os agentes mais comumente usados na profilaxia (p.
ex.: cefazolina 1-2 g). Outros métodos usados para diminuir a infecção do sítio cirúrgico
incluem luzes ultravioletas sobre o campo (que requerem proteção da pele do paciente e
proteção da córnea)8.
Hemograma, eletrólitos, ureia, creatinina, eletrocardiograma e radiografia de tórax
são obtidos por protocolo pré-operatório padrão. Hemogasometria pode ser considerada
em pacientes com história de distúrbios pulmonares graves ou manifestações clínicas de
síndrome de embolia gordurosa. A avaliação cardíaca pré-operatória deve ser realizada em
pacientes com doença cardíaca conhecida, fatores de risco e nos casos em que o mecanismo
da lesão sugere um evento cardíaco9.
Manejo anestésico
Não existe consenso sobre a melhor técnica anestésica para fratura de quadril. Bloqueio do
neuroeixo está associado a confusão pós-operatória menos aguda, mas nenhuma conclusão
definitiva pode ser obtida em relação à mortalidade ou outras complicações pós-operatórias
com risco de vida, como TEP, infarto do miocárdio ou pneumonia. Para obter boa analgesia e
anestesia do quadril é necessário bloquear os dermátomos T10 a S2 (de preferência estendendo-se a T8), facilmente realizado com anestesia espinhal ou epidural. Quando a raquianestesia
é planejada, a bupivacaína isobárica pode oferecer algumas vantagens, como colocar o paciente
em decúbito lateral do lado não fraturado e, assim, evitar o reposicionamento após o bloqueio.
Por outro lado, a bupivacaína hiperbárica depende da mudança de posição7,8.
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Além da monitorização intraoperatória padrão, monitoração da pressão arterial invasiva
deve ser considerada em pacientes com alto risco de eventos coronarianos ou com hipertensão
mal controlada. Perda sanguínea significativa e instabilidade hemodinâmica deve ser antecipada, especialmente com hemiartroplastia do quadril e artroplastia total de quadril. Recomendam-se linhas intravenosas de grande calibre em preparação para transfusão de sangue
e fluido rápido para ressuscitação, se necessário. Pacientes com fratura de quadril apresentam
risco aumentado de tromboembolismo pulmonar perioperatório, assim como de gordura, ar
ou monômero de metacrilato, resultando em sobrecarga cardíaca direita, hipoperfusão e diminuição da saturação de oxigênio, variando de um quadro subclínico a uma catástrofe que pode
evoluir para uma parada cardíaca súbita, resistente à ressuscitação. Ecocardiograma transesofágico pode ser útil para confirmar o diagnóstico e orientar o tratamento7,8.

Anestesia para artroplastia de quadril
Nos idosos, a hemiartroplastia continua sendo o tratamento de escolha no caso de fraturas de quadril relacionadas com a osteoporose.
Avaliação pré-anestésica
Esse grupo de pacientes, em geral, apresenta limitação funcional resultante da diminuição
da mobilidade e da dor, que potencialmente mascara a possível doença arterial coronariana
ou qualquer disfunção pulmonar. Esses pacientes devem passar por avaliação pré-anestésica
cuidadosa para determinação do estado físico9.
Na presença de artrite reumatoide (AR), a intubação orotraqueal pode ser difícil e pode
exigir fibroscopia óptica para intubação acordada. Além disso, radiografias dinâmicas de
flexão e extensão da coluna cervical são recomendadas em pacientes com AR, pois até 50%
apresentam evidência radiológica de subluxação da coluna cervical. Quando a subluxação
atlantoaxial excede 5 mm, a estabilização do pescoço e intubação por fibra óptica acordada
são cruciais para reduzir o trauma associado ao manejo das vias aéreas. Se o paciente estiver
tomando glicocorticoides, o uso dessa medicação deve ser considerado no intraoperatório e
no pós-operatório para evitar a insuficiência adrenal aguda1.
A perda de sangue pode ser de moderada a grave, então reserva de hemácias no pré-operatório deve ser obrigatória, podendo considerar as técnicas pré-operatórias de coleta de
sangue autólogo quando disponíveis4.
A tromboprofilaxia, já citada anteriormente, é de grande importância nesse grupo de
pacientes idosos e com imobilidade3.
Manejo anestésico
Pacientes submetidos a artroplastia total de quadril impõem desafios ao anestesiologista
semelhantes aos de pacientes com fratura de quadril, como instabilidade hemodinâmica,
necessidade de transfusão, trombose venosa profunda (TVP) ou tromboembolismo pulmonar (TEP), incluindo embolia gordurosa ou de cimento3,10.
Esse tipo de cirurgia geralmente é realizado com o paciente em decúbito lateral. A cabeça do paciente deve estar bem posicionada lateralmente e a coluna cervical alinhada com
o resto do corpo. O braço dependente deve repousar em uma braçadeira acolchoada com
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coxim axilar para aliviar a pressão do ombro sobre a axila e evitar a compressão do plexo
braquial e estruturas vasculares. O braço não dependente deve ser apoiado em um descanso
acolchoado. É importante proteger todos os pontos de pressão nas extremidades inferiores
(p. ex.: parte medial das pernas e trocanter maior) para evitar lesões por tração de nervos ou
pressão em superfícies da pele10.
Monitorização padrão intraoperatória deve ser usada, e monitoramento invasivo da
pressão arterial deve ser considerada se as comorbidades do paciente o justificarem, se uma
técnica de anestesia com hipotensão permissiva é planejada, ou se o procedimento é uma revisão de artroplastia de quadril. Acesso endovenoso de grande calibre é recomendado para
ressuscitação com fluidos e/ou transfusão de sangue10.
Ainda não há definição sobre qual é a melhor técnica anestésica neste tipo de procedimento, mas a presença de bloqueio neuroaxial demonstrou redução na perda de sangue e
nas taxas transfusionais em relação à anestesia geral isolada. Diminuição da pressão arterial
média, redistribuição do fluxo sanguíneo e a pressão venosa localmente reduzida poderia
ser responsável por este efeito favorável. Evidências também sugerem que o bloqueio do
neuroeixo pode diminuir a incidência de TVP quando a profilaxia não é usada; no entanto,
não está claro se esses efeitos benéficos ainda estão presentes com a tromboprofilaxia10. O
bloqueio neuroaxial também pode facilitar a ingestão oral precoce e restabelecimento funcional nos pacientes, ambos vitais para a recuperação11,12 .
Várias técnicas anestésicas regionais têm sido utilizadas na artroplastia de quadril. A
raquianestesia com bupivacaína proporciona anestesia rápida, intensa, bloqueio cirúrgico
longo e analgesia prolongada. Quando doses maiores são administradas há bloqueios mais
altos nos níveis sensoriais, além da hipotensão importante. A anestesia neuroaxial combinada oferece tanto o início rápido como o bloqueio prolongado e analgesia pós-operatória por
meio de cateter peridural. Infelizmente, complicações, contraindicações e dificuldade de
punção em alguns pacientes idosos limitaram a aplicação da anestesia neuroaxial13,14. Plexo
lombossacral associado a um bloqueio paravertebral no nível de T12 foi relatado como um
método de anestesia satisfatório para artroplastia total do quadril, pois demonstra maior
confiabilidade no bloqueio de todos os principais ramos lombares do plexo (nervo femoral,
cutâneo femoral lateral e obturador)15.
Quando usado para analgesia pós-operatória, o bloqueio contínuo no compartimento
do músculo psoas demonstrou eficácia semelhante à analgesia epidural e recomenda-se
que apenas anestesiologistas com treinamento avançado em anestesia regional e experiência o executem. Técnicas anestésicas regionais podem ser usadas em combinação com
anestesia geral. Depois da colocação do cateter de epidural ou bloqueio de nervo periférico, a anestesia geral pode ser realizada, e essa combinação de técnicas melhora o conforto
do paciente em procedimentos longos. Ao realizar uma combinação de anestesia geral e
neuroaxial, a quantidade e a concentração de anestésicos locais têm que ser revistas cuidadosamente para diminuir as alterações hemodinâmicas10. Além disso, a crescente incidência de delirium pós-operatório em pacientes idosos submetidos a artroplastia de quadril é
um risco no aumento da morbidade desses pacientes, promovendo retardo na recuperação
clínica, aumento do tempo de internação hospitalar, aumento da frequência de disfunção
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cognitiva pós-operatória precoce e mortalidade16. Como suplemento à anestesia regional,
a sedação intraoperatória tem benefícios ao evitar desconforto postural, prevenção da
evacuação intraoperatória e redução dos reflexos simpáticos e parassimpáticos. Já existem
indícios da relação entre propofol e delirium pós-operatório e, recentemente, a dexmedetomidina vem sendo bastante indicada, pois ajudou potencialmente na redução da ocorrência
de delirium pós-operatório17,18.
Complicações
O cimento ósseo polimetil metacrilato é frequentemente usado para implante de prótese
em artroplastia de quadril e tem sido associado a eventos pulmonares e cardiovasculares.
Sinais clínicos típicos e sintomas (também descritos como Síndrome do implante de cimento ósseo) são semelhantes aos da embolia pulmonar ou gordurosa e incluem taquicardia,
hipotensão, hipoxemia, taquipneia, dispneia, broncoconstrição, hipertensão pulmonar (por
vezes progredindo para insuficiência cardíaca) e parada cardíaca. Além disso, a manipulação, o tamanho da abertura e as altas pressões alcançadas dentro do canal femoral durante
a inserção do cimento provocam deslocamento de partículas de gordura e outros detritos
até a corrente sanguínea. Eventualmente, tais partículas atingem os pulmões por meio do
plexo venoso, resultando em descompensação da relação ventilação/perfusão, hipertensão
pulmonar e insuficiência ventricular, geralmente manifestando-se como dessaturação de
oxigênio e hipotensão arterial aguda, que pode ser mais dramática em pacientes hipovolêmicos. Estratégias para prevenir ou minimizar essas complicações incluem o aumento da
concentração de oxigênio, a otimização do volume intravascular e o uso de fármacos vasoconstritores para tratar a hipotensão. Além disso, um orifício de ventilação no fêmur distal
para aliviar a pressão intramedular e a remoção dos detritos antes da lavagem de alta pressão
do canal femoral podem ajudar a minimizar a embolia. Tratamento dessas complicações
inclui a administração de oxigênio, suporte ventilatório e ressuscitação cardiovascular, incluindo fluidos, terapia inotrópica e vasopressora10,19.

Anestesia para cirurgia de joelho
A artroscopia do joelho (AJ) é, com frequência, realizada ambulatorialmente e em indivíduos mais jovens apesar do aumento no número de casos na população mais idosa. A AJ é
usada como uma ferramenta de diagnóstico para remoção de corpos intra-articulares e para
reparar ligamentos e meniscos após lesões ou defeitos. Em contraste, pacientes que precisam de artroplastia total ou parcial de joelho são frequentemente de idade mais avançada e
com comorbidades20.
Anestesia para artroscopia do joelho
A recomendação da Sociedade Americana de Anestesiologia é a realização de uma avaliação pré-anestésica de rotina com coleta de anamnese e exame físico, bem como exames
complementares, de acordo com as orientações protocolares que são baseadas nas comorbidades e na idade do paciente. Reforçando que pacientes com estado físico I ou II podem
tranquilamente ser operados de caráter ambulatorial. Os outros grupos do ASA devem ser
avaliados criteriosamente1,2 .
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Na sala de cirurgia, o paciente está em decúbito dorsal ou, ocasionalmente, com ambas as
pernas dobradas em ângulo reto e colocadas em suportes. A cirurgia começa com a inserção
intra-articular de dois ou mais portais próximos ao tendão patelar. Um sistema de irrigação
é então conectado aos portais para melhorar a visualização intra-articular e lavar detritos e
sangue. Para fornecer um campo sem sangue, os cirurgiões usam um torniquete pneumático na coxa e/ou bomba artroscópica que tem o objetivo de pressurizar a junção sem causar
compressão da coxa. A cirurgia geralmente dura menos de uma hora e é acompanhada por
poucas alterações hemodinâmicas20-23.
Várias técnicas anestésicas são adequadas para artroscopia do joelho. Embora inusitadas,
injeções intra-articulares de anestésicos locais têm sido utilizadas com sucesso por procedimentos diagnósticos e curtos, geralmente em associação com sedação.
A raquianestesia é uma das técnicas mais comuns de anestesia para artroscopia do joelho, fornecendo uma anestesia rápida, confiável e profunda e com analgesia. Com uma escolha cuidadosa dos anestésicos locais e adjuvantes, a recuperação e a alta hospitalar não
têm atrasos significantes. As desvantagens potenciais da raquianestesia incluem atraso na
deambulação, retenção urinária e prurido, bem como risco de cefaleia pós-punção e síndrome neurológica transitória (SNT). A resolução mais rápida da raquianestesia pode ser geralmente conseguida usando doses muito baixas de fármacos (p. ex.: bupivacaína 4-9 mg) com
ou sem opioides (fentanil ≤10 μg). A incidência de SNT é muito baixa com a bupivacaína.
Bloqueios nervosos periféricos também podem ser usados sozinhos ou em combinação
com a raquianestesia. Nervo femoral e os bloqueios do plexo lombar são técnicas adequadas para artroscopia de joelho, alcançando recuperação funcional dos nervos bloqueados
antes da alta.
Finalmente, a anestesia geral com anestésicos inalatórios menos solúveis (sevoflurano
ou desflurano) ou propofol, muitas vezes em associação com um dispositivo supraglótico, é
amplamente utilizada em centros ambulatoriais porque é facilmente realizada, permitindo
o início rápido da cirurgia, mas a anestesia geral prolonga o tempo de internação e, na maioria dos casos, requer uma permanência maior na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA)
em razão de maior incidência de náuseas e vômitos. Essa complicação pode ser evitada com
melhor profilaxia antiemética em combinação com técnicas de analgesia preemptiva. Assim, a anestesia geral está rapidamente se tornando o padrão para artroscopia ambulatorial
do joelho20-23.
A dor após a artroscopia do joelho é geralmente moderada, mas pode ser intensa durante
o primeiro dia de pós-operatório. O uso de torniquete, o tipo de procedimento artroscópico e a duração da cirurgia e da anestesia parecem não ter impacto significativo na dor
pós-operatória. A analgesia preemptiva confere uma transição melhor e mais suave para
a analgesia adequada e pode permitir alta precoce do paciente acompanhada de melhor
satisfação. Uma variedade de técnicas analgésicas preemptivas foi investigada (incluindo
inibidores da COX, cetamina intra-articular, opioides orais ou intra-articulares, anestésicos
locais intra-articulares e bloqueios nervosos periféricos). A maioria dessas técnicas demonstrou melhorar a analgesia no pós-operatório. O reparo do ligamento cruzado anterior por
via artroscópica é uma cirurgia que causa dor pós-operatória severa. Técnicas preventivas
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incluem inibidores orais da COX, anestésicos locais intra-articulares e bloqueio femoral e
ciático. Dor pós-operatória é mais bem controlada com bloqueios nervosos periféricos. A
analgesia pós-operatória com bloqueio contínuo de nervo periférico mais utilizada nesse
caso é, particularmente, o bloqueio do nervo femoral contínuo com um protocolo de infusão domiciliar por dois dias, o que demonstra escores de dor baixos e sem dor rebote.
Logicamente, a seleção cuidadosa de pacientes em um local com infraestrutura adequada,
com suporte para qualquer tipo de complicação, é fundamental para a segurança e o sucesso
do bloqueio contínuo23.
Anestesia para artroplastia total do joelho
A artroplastia total do joelho (ATJ) é indicada mais frequentemente em pacientes com
osteoartrite ou artrite reumatoide (AR). A osteoartrite é um distúrbio muito comum detectado em 10% dos homens e 13% das mulheres acima de 60 anos, representando a 11ª causa
mais predominante de limitação funcional no mundo desde 201024,25. A ATJ está associada a
altos índices de TVP e TEP em comparação com outros procedimentos ortopédicos. Além
disso, a mortalidade associada à ATJ é largamente atribuída a infecção e TVP. Portanto,
numerosos antibióticos e protocolos de profilaxia de TVP têm sido utilizados para prevenir
essas complicações23, 26-28.
A avaliação pré-anestésica desses pacientes é semelhante ao que é necessário para aqueles
submetidos à artroplastia de quadril. A ATJ é considerada um procedimento de risco intermediário, com ênfase sempre nas condições cardiovasculares e respiratórias, por isso, exames complementares podem ser solicitados dependendo da condição clínica. Para pacientes
com AR, foco especial nas vias aéreas e avaliação da coluna cervical são recomendados1,2 .
A cirurgia pode ser realizada sob anestesia geral ou regional. Os estudos variam em
relação à mortalidade e morbidade, comparando as duas técnicas anestésicas; alguns trabalhos mostram redução nesses indicadores após a técnica regional, enquanto outros não
mostram nenhuma vantagem em uma técnica ou outra. No entanto, a anestesia regional
confere analgesia superior e maior satisfação do paciente, melhorando os resultados funcionais a curto prazo23,26-28.
Nesse tipo de cirurgia, a dor pós-operatória é significativa e há necessidade de fisioterapia precoce e duradoura, por esses motivos, a peridural lombar permanece como uma das
técnicas de escolha. A anestesia combinada raqui-peridural também é comum, proporcionando início rápido, anestesia intraoperatória adequada incluindo bloqueio motor profundo e excelente analgesia pós-operatória. A profilaxia antitrombótica agressiva, no entanto,
limita o uso de técnicas neuroaxiais pós-operatórias, priorizando os bloqueios periféricos.
As anestesias geral e raquidiana podem ser usadas em combinação com o bloqueio femoral
contínuo (com ou sem bloqueio do nervo ciático) para fornecer analgesia preemptiva. Bloqueios periféricos isolados (bloqueio do plexo lombar combinado com bloqueio do nervo
ciático) são uma alternativa para anestesia intraoperatória, mas chega a ser um desafio para
o anestesiologista, já que o sucesso da técnica tem que ser 100% nesses casos23,26-28.
A ATJ leva de uma a três horas, e os pacientes são posicionados em supino. Um torniquete na coxa é geralmente usado, e transfusão sanguínea intraoperatória é raramenAnestesia em Ortopedia no Idoso | 173

te necessária. A antibioticoprofilaxia deve ser administrada 20 a 40 minutos antes da
insuf lação do torniquete e da incisão da pele. A monitorização padrão pode precisar de
complementação, com técnicas invasivas se os pacientes apresentarem comorbidades
complexas e graves. Os pacientes geralmente ficam estáveis durante a cirurgia e antes
de desinf lar o torniquete. Após a def lação do manguito, instabilidade hemodinâmica
(hipotensão, queda de resistência vascular sistêmica, aumento da capacitância venosa,
aumento da resistência vascular pulmonar, redução do débito cardíaco), hipercapnia,
sangramento e hipóxia podem ocorrer. Embolia pode ocorrer a qualquer momento
durante a cirurgia – às vezes é observada após a insuf lação do torniquete, no início da
cirurgia, ou durante a cimentação do fêmur, da tíbia ou da patela. O ecocardiograma
transesofágico (ETE) detecta embolia após a liberação do torniquete na maioria dos
pacientes. Felizmente, a quantidade de êmbolos, em geral, não é clinicamente significativa porque os sinais e sintomas de EP são relativamente raros. Os êmbolos geralmente são trombos, e não cimento ou medula óssea. A pressão de artéria pulmonar
média e a resistência vascular pulmonar aumentam em pacientes que têm embolia de
partículas grandes23,26-28 .
A maioria dos pacientes apresenta dor moderada a intensa após a ATJ e pode se beneficiar significativamente da analgesia regional. O bloqueio femoral proporciona uma
analgesia melhor do que os opioides e inibidores da COX, mas tem duração de menos de
24 horas e uma extensão limitada, não fornecendo analgesia para a parte posterior do
joelho. Portanto, as técnicas analgésicas contínuas têm sido preferidas em relação aos
bloqueios de nervos periféricos sem cateter. Embora a analgesia peridural forneça melhor
cobertura da perna inteira, em comparação com o bloqueio femoral contínuo, a peridural também apresenta desvantagens, como retenção urinária, prurido, mobilização tardia e risco inerente de hematoma neuroaxial no paciente anticoagulado agressivamente.
O bloqueio de plexo lombar contínuo ou os bloqueios femorais são opções interessantes
para analgesia pós-operatória adequada, com uma incidência baixa de efeitos colaterais e
complicações, que permitem a reabilitação precoce. Associado a essas técnicas, um bloqueio do nervo ciático com injeção única pode ser indicado para completar a analgesia
do joelho. É importante lembrar, no entanto, que a ATJ está associada à incidência significativa de paralisia do nervo fibular induzida cirurgicamente e que pode ser mascarada
pelo uso rotineiro de bloqueios do nervo ciático. Inibidores da COX podem ser usados
para complementar a analgesia pós-operatória, reduzindo o consumo de opiáceos e os
efeitos colaterais23,26-28 .

Anestesia para cirurgia do ombro
A cirurgia do ombro é frequentemente realizada em pacientes com osteoartrite ou em
indivíduos saudáveis após trauma. Cirurgias de ombro comuns incluem artroscopia diagnóstica e terapêutica, reparo do manguito rotador e artroplastia de ombro29.
Avaliação pré-anestésica
A avaliação pré-operatória de rotina deve ser realizada sem maiores peculiaridades. Déficits neurológicos preexistentes devem ser reconhecidos e documentados2 .
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Manejo anestésico
A anestesia regional isolada é uma boa alternativa nos procedimentos curtos, pois proporciona adequada anestesia intraoperatória, bom relaxamento muscular e ótima analgesia
pós-operatória, além de otimizar a alta hospitalar. Para bloquear o plexo braquial, há várias
técnicas regionais, mas para obter anestesia de todo o ombro, é necessário realizar um bloqueio interescalênico ou bloqueio paravertebral cervical. A anestesia geral muitas vezes é
considerada quando se espera cirurgia prolongada, bem como em pacientes que recusam
anestesia regional ou apresentam outras contraindicações. Como o acesso das vias aéreas
é restrito durante a cirurgia de ombro, deve-se garantir a via aérea nos casos de anestesia
geral. Uma máscara laríngea pode ser usada com facilidade e segurança em indivíduos que
respiram espontaneamente, em associação à anestesia regional. Por outro lado, a intubação
endotraqueal, que controla e protege melhor as vias aéreas, é recomendada para pacientes
submetidos a cirurgia exclusivamente sob anestesia geral, como nos casos de procedimentos
longos, ou em pacientes com problemas respiratórios concomitantes29.
Quase sempre a cirurgia é realizada com o paciente em uma posição sentada modificada,
também chamada “cadeira de praia”. Normalmente, o ombro afetado é colocado na borda
da mesa e, às vezes, é elevado com uma almofada sob a escápula. A cabeça e o pescoço estão
estabilizados em posição neutra, evitando hiperextensão do pescoço e/ou rotação excessiva
da cabeça, diminuindo, assim, o risco de lesão ao plexo braquial que já está sujeito à tração
cirúrgica. O braço não afetado é preso por um suporte de braço acolchoado sob flexão do
cotovelo e ligeira abdução do ombro para evitar estiramento do plexo braquial e lesão do
nervo periférico. O tórax está estabilizado e acolchoado com suportes laterais; as pernas estão ligeiramente flexionadas ao nível do joelho. Meias elásticas de compressão e dispositivos
pneumáticos são usados para a profilaxia de TVP. Algumas mesas cirúrgicas especialmente
concebidas para cirurgia de ombro têm características que melhoram o conforto do paciente, a segurança e a acessibilidade29.
Complicações
A cirurgia do ombro está associada a várias complicações raras. Muitas ocorrem mais
comumente na posição sentada, incluindo parada cardíaca, acidente vascular cerebral, cegueira, oftalmoplegia e embolia aérea29.
A parada cardíaca é rara, mas pode ocorrer quando um paciente hipovolêmico (especialmente sob anestesia geral) é abruptamente movido do supino para uma posição sentada
íngreme. O esvaziamento repentino dos ventrículos é provavelmente responsável pela bradicardia e hipotensão extremas, às vezes progredindo para atividade elétrica sem pulso ou
assistolia. Imediata inversão da posição sentada para a posição de Trendelenburg, reanimação rápida com fluidos e suporte pressórico e inotrópico, em geral, revertem rapidamente a
insuficiência circulatória aguda29.
Acidente vascular cerebral na posição sentada pode ser atribuído à diminuição não reconhecida da pressão de perfusão cerebral, bem como manipulação de cabeça e pescoço
que pode produzir mudanças regionais no fluxo sanguíneo cerebral. Perda de visão e oftalmoplegia também foram atribuídas a eventos isquêmicos após quadro de hipotensão. Esses
eventos isquêmicos podem estar relacionados com a falha em reconhecer as diferenças de
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pressão de perfusão resultantes da posição sentada. A pressão sanguínea cerebral difere da
medida de pressão em aproximadamente 1 mmHg para cada 1,3 cm de diferença de altura
entre o cérebro e o ponto de referência (posição do transdutor para pressão invasiva ou o
local do manguito de pressão arterial para uma pressão não invasiva). Por exemplo, em um
paciente adulto na posição sentada, a pressão arterial cerebral será de aproximadamente 25
a 30 mmHg menor que a pressão medida no braço. Além disso, os mecanismos compensatórios que regulam e mantêm o fluxo sanguíneo cerebral são afetados pela anestesia geral.
Portanto, a pressão arterial deve ser monitorada com extremo cuidado. Para medições invasivas de pressão arterial, o transdutor pode ser posicionado ao nível do meato acústico para
medir a pressão arterial que melhor reflete a pressão arterial cerebral. Essas considerações
são particularmente importantes em pacientes com história de doença cerebrovascular e/
ou hipertensão crônica29.
Analgesia pós-operatória
Dor e complicações neurológicas são considerações importantes durante o período pós-operatório. Dor após a cirurgia do ombro varia de moderada a severa, se correlacionando
mal com o tipo de cirurgia realizada. De fato, alguns procedimentos artroscópicos não diferem da cirurgia aberta no escore de dor no pós-operatório. O bloqueio do plexo braquial por
via interescalênica é superior a todas as outras modalidades de controle de dor, reduzindo o
uso de opioides e permitindo alta hospitalar mais rápida no paciente ambulatorial, além de
possibilitar reabilitação precoce22,29.
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Anestesia Ambulatorial no Idoso
A Resolução CFM n° 1.886/20081 estabelece as normas mínimas para o funcionamento
de consultórios médicos e de complexos cirúrgicos para procedimentos com internação de
curta permanência no território brasileiro. Esses procedimentos são definidos como aqueles
cujos portes dispensam o pernoite do paciente ou, quando o pernoite ocorrer, cujo período
de permanência do paciente no estabelecimento não ultrapassar 24 horas.
A anestesia para os procedimentos ambulatoriais pode ser realizada com quaisquer técnicas, desde que se utilizem anestésicos que permitam rápida recuperação do paciente.
Em relação aos critérios de seleção de pacientes, a resolução normatiza que somente pacientes classificados nas categorias de estado físico 1 e 2, segundo a American Society of
Anesthesiologists (ASA)2, podem enquadrar-se como elegíveis para anestesia ambulatorial.
Em outubro de 2014, os delegados da ASA promoveram uma nova formatação para a classificação de estado físico, sem alterar as definições das categorias, mas esmiuçando algumas situações clínicas que deveriam ser alocadas em cada uma delas2. A idade do paciente, entretanto, não
foi considerada fator independente responsável por mudá-lo de categoria de estado físico. Isso
é importante, pois o conceito de idade biológica – resultado dos processos de envelhecimento
fisiopatológico, das comorbidades e dos fatores genéticos – parece ser mais importante que o
de idade cronológica para definir o grau de aptidão e desempenho de determinado indivíduo e,
consequentemente, para nortear as tomadas de decisão associadas ao cuidado perioperatório3.
Dessa forma, a população geriátrica não deve ser considerada inelegível para procedimentos
com internação de curta permanência, ao contrário, deve sempre ser considerada, já que pode
se beneficiar das vantagens de uma hospitalização mais abreviada.
O declínio paralelo das taxas de mortalidade e de fertilidade em diferentes partes do
mundo, em associação às iniciativas de saúde pública, está provocando o envelhecimento da
população global4. O número de idosos acima de 65 anos nos Estados Unidos chegou a 39,6
milhões em 2009 (12,9% da população). Até 2030, espera-se que haja cerca de 72,1 milhões
de pessoas idosas (ou 19% da população dos Estados Unidos), com uma tendência semelhante na Europa, onde a população idosa representará 30% de todos os habitantes até 20605.
No Brasil, entre 2005 e 2015, a proporção de pessoas com mais de 60 anos cresceu em
velocidade superior à mundial, saindo de 9,8% para 14,3%6. A representatividade dos idosos
entre os usuários dos sistemas de saúde, indo ao encontro da tendência demográfica mundial, também vem aumentando, com elevação de cirurgias realizadas nessa faixa etária – estima-se que os pacientes com mais de 65 anos respondam, em média, por 65% da atividade
exercida por um cirurgião geral7. Em 1999, 12% dos cidadãos estadunidenses com mais de
65 anos constituíam 40% de todas as altas hospitalares e 48% dos dias de internação de
todos os pacientes hospitalizados. Assim, o número de procedimentos, cirúrgicos ou não,
realizados em idosos tem aumentado expressivamente em termos absolutos, per capita e por
internação hospitalar8. É importante, portanto, considerar os benefícios potenciais de uma
internação de curta duração para essa população de pacientes, além da economia gerada
para o sistema de saúde. Por ser amplamente reconhecido que os pacientes idosos são menos
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capazes de se adaptar a ambientes estranhos, permitir que eles tenham a oportunidade de se
recuperar no conforto de seu ambiente familiar, com pequenas interrupções na rotina diária,
pode realmente facilitar o processo de cicatrização e reduzir o desconforto pós-operatório8.
Canet et al. mostraram que evitar a hospitalização de pacientes idosos submetidos à cirurgia de pequeno porte resultou em menor disfunção cognitiva pós-operatória (DCPO)
na primeira semana por causa de condições menos estressantes associadas à internação
ambulatorial (comparada com a internação não ambulatorial)9. Outros benefícios incluem
diminuição dos eventos adversos respiratórios relacionados com intubação traqueal e redução relativa das complicações pós-operatórias precoces – dor, náusea e vômito no pós-operatório (NVPO) e infecções nosocomiais. Acrescenta-se ainda menor incidência de eventos
adversos na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), resultando em menor tempo de
recuperação e menos readmissões hospitalares inesperadas em pacientes ambulatoriais8.
O processo de envelhecimento resulta em declínio funcional progressivo em todos os
órgãos e sistemas, ocasionando diminuição das reservas homeostáticas, que pode comprometer sua capacidade de lidar com o estresse e processos inflamatórios associados com o
período perioperatório. Essas alterações fisiológicas afetam a farmacocinética e a farmacodinâmica de drogas anestésicas e analgésicas e devem ser levadas em consideração ao selecionar um paciente idoso para o procedimento ambulatorial, calcular as doses dos fármacos
e escolher a técnica anestésica10-12 .
A polifarmácia é uma realidade entre os idosos: estima-se que 40% desses pacientes tomem, pelo menos, cinco medicamentos por semana, e 12% a 19% utilizem, no mínimo, dez
fármacos. Os anestésicos e analgésicos também vão interagir com essas medicações, sobretudo os de ação no sistema nervoso central (SNC). Finalmente, pacientes idosos com stents
farmacológicos apresentam risco aumentado de hemorragia perioperatória, e o uso de dupla
terapia antiagregante os exclui de serem submetidos à cirurgia ambulatorial. Sendo assim, é
imperativo que os anestesiologistas estejam conscientes de todas as prescrições13.
A avaliação pré-anestésica (APA) é fundamental para minimizar os eventos adversos
perioperatórios, e os anestesiologistas precisam se concentrar nos riscos relacionados com
o procedimento cirúrgico, as técnicas anestésicas e analgésicas e a condição médica, física e
funcional subjacente do paciente.
A estratégia de redução de risco para idosos ambulatoriais envolve a otimização de
doenças coexistentes, incluindo intervenções pré-operatórias e terapias profiláticas,
quando necessárias. Os fatores emocionais e cognitivos devem ser considerados, pois são
preditores de efeitos colaterais pós-operatórios, como dor, náusea e fadiga13. O pedido de
exames pré-operatórios de rotina para pacientes ambulatoriais idosos tem sido uma prática
comum há muito tempo, entretanto, em um ensaio prospectivo, Chung e col. mostraram
que não houve diferença nas taxas de eventos adversos perioperatórios agudos 30 dias
após cirurgias ambulatoriais, comparando-se pacientes com e sem exames de rotina no
pré-operatório. Para a grande maioria dos pacientes idosos com patologias compensadas,
os testes laboratoriais de rotina são um desperdício de tempo e de recursos financeiros14.
Em lugar de exames de screening, devem-se valorizar os testes baseados na história clínica, como dosagem de creatinina e potássio sanguíneos em idosos com insuficiência renal,
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glicemia de jejum em diabéticos (e tratados se não estiverem bem controlados) e testes de
função pulmonar em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica grave14,15. Existe
um consenso para continuar a maioria, se não todos, dos medicamentos de uso crônico
até, e inclusive, no dia da cirurgia16.
A síndrome de fragilidade, definida como um estado de reserva fisiológica reduzida que
está associada a maior suscetibilidade à incapacidade, merece destaque na APA. Ela está relacionada com as alterações normais do envelhecimento, doenças crônicas e inflamação e é
caracterizada por falha do organismo para responder ao estresse adicional, como anestesia,
cirurgia ou infecção. Não há uma definição universalmente aceita para a fragilidade, e um
fenótipo proposto é caracterizado por perda de peso, fadiga, força de preensão prejudicada,
baixas atividade física e velocidade de caminhada e, em alguns pacientes, declínio cognitivo17,18. Tampouco há uma ferramenta de avaliação padronizada, apesar de pesquisadores
terem desenvolvido modelos válidos para seu estudo, com investigações epidemiológicas
que mostram a associação entre a fragilidade e os desfechos adversos à saúde19-22 . As alterações da fragilidade tornam os idosos mais suscetíveis a uma descompensação mais rápida e
recuperação mais lenta no perioperatório. A fragilidade é, pois, um preditor independente
de internação prolongada, institucionalização, piora da incapacidade no pós-operatório e
mortalidade intra-hospitalar23. Melhorar o estado funcional pode ser tão importante quanto otimizar patologias prévias, já que muitos idosos podem ser frágeis – estima-se que até
50% das pessoas com mais de 85 anos o são. A fragilidade é, atualmente, o “elefante na sala
cirúrgica”: é fácil detectar, mas, muitas vezes, ignorada21-24. Uma pré-avaliação pode ser feita
com dois dos testes atualmente mais emergentes e confiáveis19, o modelo de fenótipo de
Fried24 e o modelo de déficit cumulativo do Canadian Study of Health and Aging25. Mesmo
considerando que são validados para cirurgias de maior porte e que pacientes ambulatoriais
têm perfil que os caracteriza como de menor taxa de complicações, esses testes podem ser
eficientes para prever DCPO e orientar atividades preventivas antes da cirurgia13,18.
Anestesia geral, bloqueios locorregionais e anestesia local com sedação podem ser utilizados para a população idosa submetida a cirurgia ambulatorial. Idosos podem apresentar
maior risco de complicações para anestesia geral em comparação com a anestesia locorregional, mas a idade não é um fator de risco independente de grave morbidade ou mortalidade
após a cirurgia ambulatorial sob anestesia geral. Os pacientes idosos têm maior incidência
de DCPO transitória após anestesia geral em comparação com a anestesia locorregional,
mas não foi encontrada relação causal entre anestesia geral e DCPO de longo prazo, sendo
o ambiente ambulatorial benéfico na redução do DCPO após anestesia geral. Em pacientes
idosos submetidos à anestesia geral, a frequência e a gravidade da dor e da náusea pós-operatórias parecem ser menores do que em pacientes mais jovens no ambiente ambulatorial26-27.
É importante reduzir a dosagem dos anestésicos e analgésicos. As taxas de infusão de
manutenção de propofol são apenas ligeiramente diminuídas. No entanto, o tempo de início pode ser mais lento e o tempo para a depressão cardiorrespiratória máxima pode ser
adiado28. Em caso de infusão alvo-controlada, o modelo farmacocinético cujo perfil melhor
se adapta à população idosa é o do Modelo de Schnider29. As reações psicomiméticas relacionadas com a cetamina parecem menos comuns nos pacientes idosos, especialmente em
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combinação com benzodiazepínicos ou propofol. Dose baixa (0,5 mg.kg-1) foi associada a
menor incidência de delírio pós-operatório30. A dexmedetomidina permite ventilação espontânea, mas a sedação residual pode ser problemática na população geriátrica. O tempo
de recuperação da anestesia com sevoflurano pode ser ligeiramente mais rápido em comparação com o propofol, mas a diferença não afeta o tempo de alta para casa em procedimentos
ambulatoriais, e tanto o desflurano quanto o sevoflurano podem ser associados a DCPO
transitória31-32 . A dosagem de bloqueadores neuromusculares (BNM) também deve ser reduzida nos pacientes idosos. Os BNM não esteroides têm duração de efeito mais previsível
para configuração ambulatorial, no entanto, os BNM esteroides permitem o uso do sugamadex, o único reversor seguro para a utilização em qualquer profundidade de bloqueio
neuromuscular, o que torna o uso desses BNM mais previsível para a alta hospitalar33.
Em comparação com a anestesia geral, o bloqueio no neuroeixo (BNE) pode estar associado a menos dor e diminuição da necessidade de opioides na SRPA, produzindo redução
geral de custos. Ao comparar os ensaios controlados aleatórios de anestesia geral versus a
anestesia regional para cirurgia ambulatorial, Liu et al. concluíram que o BNE e o bloqueio
do nervo periférico (BNP) foram associados com tempos de indução prolongados, redução
da dor e diminuição da necessidade de opioides na SRPA 27. O BNE não foi associado a menor necessidade de SRPA, NVPO reduzido ou tempo prolongado de alta. O BNP promoveu
diminuição de permanência na SRPA e NVPO reduzidos, mas não conseguiu diminuir o
tempo de alta para casa. Os pacientes de idade avançada apresentam maior risco de hipotermia durante a anestesia regional, mas menor risco de cefaleia após o BNE. A anestesia
regional não diminui a morbidade a longo prazo, mas reduz as complicações pós-operatórias
neurológicas, pulmonares, cardíacas e endócrinas34.
Baixas doses de anestésicos locais e de opioides podem proporcionar estadia mais curta na
SRPA e estabilidade hemodinâmica35,36, foi o que sugeriu um estudo que utilizou 4 mg de bupivacaína e 20 mcg ou 25 mcg de fentanil espinhais para ressecção transuretral de próstata em
idosos36. O uso de clonidina como adjuvante em BNE pode produzir mudanças hemodinâmicas
significativas, prolongar o bloqueio motor e postergar a deambulação e a alta hospitalar37.
Embora exijam maior expertise, os BNP são extremamente úteis para idosos sob abordagem ambulatorial, sobretudo quando guiados por ultrassom, o que aumenta a eficácia e a
segurança do procedimento. Os bloqueios Ilioinginal, ilio-hipogástrico e do plano transverso
abdominal (TAP block) e os bloqueios paravertebrais são utilizados com sucesso nas cirurgias
de hérnia e têm melhor perfil de recuperação e analgesia em comparação com a anestesia geral
e espinhal. Podem ser realizados bloqueios paravertebrais para cirurgia mamária e do plexo
braquial para abordagens dos membros superiores. Em comparação com a anestesia geral e
BNE, os BNP reduzem a dor, o consumo de opioides, a incidência de NVPO e a permanência
na SRPA e proporcionam uma recuperação rápida com maior satisfação do paciente13,38.
Um grande estudo retrospectivo em pacientes idosos ambulatoriais relatou incidência de
4% de eventos adversos na sala de cirurgia, 9,6% na SRPA e 7,9% na unidade de cirurgia ambulatorial. Pacientes idosos foram quatro vezes menos propensos a experimentar qualquer
evento adverso, 10 vezes menos propensos a queixar-se de dor, tremor e agitação e quatro
vezes menos propensos a desenvolver NVPO e sonolência do que os mais jovens39.
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O delírio pós-operatório (DPO) ocorre entre 10% e 70% dos pacientes idosos, é mais comum em pacientes mais velhos e em procedimentos de maior porte e está associado a hospitalizações significativamente prolongadas, comprometimento cognitivo, declínio funcional
e aumento da taxa de mortalidade de 6 a 12 meses30. Atualmente, um ensaio multicêntrico
chamado Prevention of Delirium and Complications Associated with Surgical Treatments
(Podcast) está em andamento para estudar os efeitos de uma dose em bolus de cetamina
sobre delírio e dor pós-operatórios em uma população cirúrgica40.
A escolha da técnica anestésica não é um fator de risco significativo para DCPO e não
está claro se estratégias preventivas diminuem sua incidência13. Alguns trabalhos mostraram menor incidência em cirurgias de menor porte, o que favorece os procedimentos realizados em caráter ambulatorial. O ensaio Podcast também está investigando a influência da
cetamina nos DCPO9,13,40,41.
NVPO é um evento incomum em idosos. No entanto, para alguns procedimentos ambulatoriais (como cirurgias de cabeça e pescoço e laparoscopia abdominal), uma alta incidência
de NVPO é relatada42. Essa ocorrência é influenciada por fatores ligados ao paciente, aos anestésicos, aos analgésicos e à cirurgia. De maneira importante, fatores pós-operatórios, como hipotensão postural por causa da hidratação inadequada e do uso de opioides, podem contribuir
para NVPO após a alta. A ASA atualizou suas recomendações para tratamento e prevenção nas
últimas diretrizes, publicadas em 2014, e elas levam em consideração a classificação de Apfel modificada com quatro preditores primários: sexo feminino, não tabagismo, história de NVPO ou
cinetose e uso de opioides pós-operatórios. Como NVPO representa importante limitação para
a alta do paciente ambulatorial, as estratégias das diretrizes devem ser observadas e, em casos de
pacientes de alto risco, uma profilaxia com tripla terapia medicamentosa deve ser instituída13,43.
O alívio da dor no período perioperatório possui especial importância entre os idosos,
sobretudo entre aqueles com comprometimento cognitivo. A analgesia inadequada contribui para vários desfechos pós-operatórios adversos: morbidade cardiopulmonar; maior hospitalização; reabilitação mais longa; readmissões frequentes e desenvolvimento de síndromes de dor crônica. Esses fatores assumem um significado ainda mais contundente quando
aplicados ao idoso com múltiplas comorbidades, que já está sob maior risco de complicações
nosocomiais ou que possui limitações funcionais preexistentes ou problemas com dor crônica. Para tais pacientes, o controle bem-sucedido da dor pode alterar significativamente o
curso pós-operatório de forma verdadeiramente positiva44.
Os opioides podem estar associados a tolerância medicamentosa; sedação extrema; depressão respiratória; delírio e constipação. Como consequência à crescente conscientização sobre
esses efeitos indesejáveis, o papel dos não opioides na analgesia pós-operatória tem se expandido
amplamente nos últimos anos. Por causa da sensibilidade analgésica aumentada tanto aos adjuvantes não opioides quanto aos opioides, a população idosa pode se beneficiar mais que qualquer
outro grupo etário do sinergismo entre as diferentes classes de analgésicos e seus efeitos poupadores de opiáceos44. Uma estratégia multimodal que pode associar opiáceos (baixas doses) com
não opioides – dipirona; anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos; inibidores da ciclo-oxigenase-2 (COX-II); esteroides e anestésicos locais por infiltração local ou técnica regional – é
essencial para ajudar a limitar as complicações supracitadas dos opioides8. A consideração dos
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efeitos colaterais pela associação de medicamentos de uso crônico com as técnicas e os fármacos
de intervenção deve ser minuciosa. Começar com doses mais baixas e titulação conservadora é
importante, sendo necessários vigilância extra e planejamento proativo para evitar complicações
relacionadas com problemas de polifarmácia, declínio cognitivo e fragilidade. Por fim, deve-se
ter em mente que uma analgesia insuficiente prejudica o regime ambulatorial por retardar a liberação para casa ou provocar internação não planejada8,13,44.
Há claros benefícios econômicos e sociais relacionados com o tratamento ambulatorial
de pacientes idosos. Além disso, eles frequentemente preferem o ambiente ambulatorial ao
hospitalar. A anestesia ambulatorial é uma opção bem tolerada, com poucos resultados adversos graves e na qual a maioria dos fármacos anestésicos representa uma escolha racional
quando utilizados com diligência. As complicações cognitivas, como o DPO e a DCPO,
são menos frequentes na cirurgia ambulatorial, e os programas de recuperação otimizada
para idosos permitem alta precoce, com benefícios evidentes. O conceito de fragilidade está
se tornando cada vez mais importante e precisa ser considerado na população idosa que se
candidata à anestesia ambulatorial.
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6. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira: 2016. Rio de Janeiro, IBGE, 2016.
Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98965.pdf.Acesso em: 19 jun 2017.
7. Vendites S, Almada-Filho CM, Minossi JG. Aspectos gerais da avaliação pré-operatória do paciente idoso cirúrgico.
Arq Bras Cir Dig, 2010; 23173-82.
8. White PF, White LM, Monk T et al. Perioperative care for the older outpatient undergoing ambulatory surgery.
Anesth Analg, 2012; 114:1190-215.
9. Canet J, Raeder J, Rasmussen LS et al. Cognitive dysfunction after minor surgery in the elderly. Acta Anaesthesiol
Scand, 2003; 47:1204-10.
10. Schofield PA. The assessment and management of peri-operative pain in older adults. Anaesthesia, 2014; 69:54-60.
11. Partridge JSL, Harari D, Martin FC et al. The impact of pre-operative comprehensive geriatric assessment on postoperative outcomes in older patients undergoing scheduled surgery: a systematic review. Anaesthesia, 2014; 69:8-16.
12. Alvis BD, Hughes CG. Physiology considerations in geriatric patients. Anesthesiology Clin, 2015; 33:447-56.
13. Aurini L, White PF. Anesthesia for the elderly outpatient. Curr Opin Anesthesiol, 2014; 27:563-75.
14. Chung F, Yuan H, Yin L et al. Elimination of preoperative testing in ambulatory surgery. Anesth Analg, 2009;
108:467-75.
15. Groeben H. Strategies in the patient with compromised respiratory function. Best Pract Res Clin Anaesth, 2004;
18:579-94.
16. Smith J, Jackson I. Beta-blockers, calcium channel blockers, angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers: should they be stopped or not before ambulatory anaesthesia? Curr Anaesthesiol, 2010;
23:687-90.
17. Akhtar S. Diseases of aging. In: Hines RL, Marschall KE (Ed.). Stoelting anesthesia and co-existing disease. 7th ed.
Philadelphia: Elsevier, 2018. p. 327-34.

Anestesia Ambulatorial no Idoso | 185

18. Rasmussen LS, Steinmetz J. Ambulatory anaesthesia and cognitive dysfunction. Curr Opin Anesthesiol, 2015;
28:631-5.
19. Clegg A, Young J, Lliffe S et al. Frailty in older people. Lancet, 2013; 381:752-62.
20. Nakhaie M, Tsai A. Preoperative assessment of geriatric patients. Anesthesiology Clin, 2015; 33:471-80.
21. Hubbard RE, Story DA. Patient frailty: the elephant in the operating room. Anaesthesia, 2014; 69:26–34.
22. Afilalo J, Alexander K, Mack MJ et al. Frailty assessment in the cardiovascular care of older adults. J Am Coll Cardiol, 2014; 63:747-62.
23. Afilalo J, Mottillo S, Eisenberg MJ. Addition of frailty and disability to cardiac surgery risk scores identifies elderly
patients at high risk of mortality or major morbidity. Circ Cardiovasc Qual Outcomes, 2012; 5:222-8.
24. Fried LP, Tangen CM, Walston J et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med
Sci, 2001; 56:146-56.
25. Rockwood K, Song X, MacKnight C et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ,
2005; 173:489-95.
26. Fischer B. Benefits, risks, and best practice in regional anesthesia: do we have the evidence we need? Reg Anesth
Pain Med, 2010; 35:545-8.
27. Liu SS, Strodtbeck WM, Richman JM et al. A comparison of regional versus general anesthesia for ambulatory
anesthesia: a meta-analysis of randomized controlled trials. Anesth Analg, 2005; 101:1634-42.
28. Schnider TW, Minto CF, Shafer SL et al. The influence of age on propofol pharmacodynamics. Anesthesiology,
1999; 90:1502-16.
29. Sepúlveda Voullieme PO, Abadía LL. Total intravenous anaesthesia in geriatrics: the example of propofol. Rev Esp
Anestesiol Reanim, 2013; 60:327-35.
30. Schenning KJ, Deiner SG. Postoperative delirium in the geriatric patient. Anesthesiology Clin, 2015; 33:505-16.
31. Parida S, Badhe AS. Comparison of cognitive, ambulatory and psycomotor recovery profiles after day care anesthesia with propofol and sevoflurane. J Anesth, 2014; 28:833-8.
32. Meineke M, Applegate RL, Rasmussen T et al. Cognitive dysfunction following desflurane versus sevoflurane general anesthesia in elderly patients: a randomized controlled trial. Med Gas Res, 2014; 4:1-6.
33. Kaufhold N, Schaller SJ, Stäuble CG. Sugammadex and neostigmine dose-finding study for reversal of residual
neuromuscular block at a train-of-four ratio of 0.2. Br J Anaesth, 2016; 116:233-40.
34. Nordquist D, Halaszynski TM. Perioperative multimodal anesthesia using regional techniques in the aging surgical
patient. Pain Res Treat, 2014; 2014:902174.
35. Casati A, Fanelli G, Danelli G et al. Spinal anesthesia with lidocaine or preservative free 2 chloroprocaine for outpatient knee arthroscopy: a prospective, randomized, double-blind comparison. Anesth Analg, 2007; 104:959-64.
36. Akcaboy ZN, Akcaboy EY, Mutlu NM et al. Raquianestesia com dose baixa da combinação de bupivacaína e
fentanil: uma boa alternativa para a cirurgia de ressecção transuretral de próstata em pacientes idosos em regime
ambulatorial. Rev Bras Anesthesiol, 2012; 6:757-61.
37. Staikou C, Paraskeva A. The effects of intrathecal and systemic adjuvants on subarachnoid block. Minerva Anestesiol, 2014; 80:96-112.
38. Aveline C, LeHetet H, Le Roux A et al. Comparison between ultrasound guided transversus abdominis plane and
conventional ilioinguinal – iliohypo- gastric nerve blocks for day case open inguinal hernia repair. Br J Anaesth,
2011; 106:380-6.
39. Chung F, Mezei G, Tong D. Adverse events in ambulatory surgery. A comparison between elderly and younger
patients. Can J Anaesth, 1999; 46:309-21.
40. Avidan MS, Fritz BA, Maybrier HR et al. The prevention of delirium and complications associated with surgical
treatments (PODCAST) study: protocol for an international multicentre randomised controlled trial. BMJ Open
2014; 4: e005651.
41. Berger M, Nadler JW, Browndyke J et al. Postoperative cognitive dysfunction. Anesthesiology Clin, 2015; 33:517-50.
42. Chinnappa V, Chung F. Postdischarge nausea and vomiting: an overlooked aspect of ambulatory anesthesia? Can J
Anaesth, 2008; 55:565-71.
43. Gan TJ, Diemunsch P, Habib AS. Consensus guidelines for the management of postoperative nausea and vomiting.
Anesth Analg, 2014; 118:85-113.
44. McKeown JL. Pain Management issues for the geriatric surgical patient. Anesthesiology Clin, 2015; 33:563-76.

186 | Educação Continuada em Anestesiologia - Volume VIII

Capítulo 15

Anestesia Oftalmológica no Idoso
Luiz Marciano Cangiani
Haroldo Maciel Carneiro
Luis Henrique Cangiani

Anestesia Oftalmológica no Idoso
Introdução
As cirurgias oftálmicas são atualmente as mais realizadas em todo o mundo. Os avanços obtidos nos últimos anos, tanto nas técnicas cirúrgicas como no aparato tecnológico
utilizado, têm permitido a realização de cirurgias oftálmicas cada vez menos traumáticas,
com menores estímulos e curta duração. Atualmente, a grande maioria dos procedimentos
oftálmicos é realizada sob anestesia regional, em regime ambulatorial. Para acompanhar
essa evolução, a anestesia oftálmica conta com avanços importantes nas técnicas anestésicas
e também com o desenvolvimento de novos fármacos e anestésicos locais.
Embora os procedimentos sejam feitos em todas as faixas etárias, as maiores concentrações, que necessitam do acompanhamento de anestesiologistas, encontram-se nos extremos de idade. Assim, estrabismo; glaucoma congênito; calázios; dacriocistorrinostomias e
exames diagnósticos sob anestesia são mais frequentes nas crianças. Já catarata, trabeculotomias e cirurgias vitreorretinianas são mais frequentes em pacientes com faixa etária mais
avançada. A cirurgia da catarata em pacientes idosos apresenta frequência maior do que as
prostatectomias e osteossínteses de colo de fêmur1.
Um aspecto deve sempre ser levado em consideração: “Sendo a visão o principal sentido
de comunicação das pessoas com o ambiente, os pacientes desprovidos de visão normal submetem-se a qualquer tipo de sacrifício para recuperá-la”1.
A enorme evolução da cirurgia oftálmica tem possibilitado a recuperação da visão
para a grande maioria dos pacientes que se submetem à cirurgia da catarata com implante de lente intraocular. No entanto, a evolução não ficou limitada à cirurgia de catarata, mas também abrange outras doenças, como descolamento da retina, retinopatia
diabética e cirurgia do trauma, condições que, no passado, eram consideradas inoperáveis, hoje se obtêm alguns resultados positivos, mesmo que seja a recuperação parcial
da visão, possibilitando ao paciente pelo menos se locomover e realizar tarefas simples
sem a ajuda de terceiros.
Na abordagem do paciente para a cirurgia oftálmica, especialmente os de faixa etária
avançada, alguns aspectos devem ser levados em consideração. O primeiro deles é o aspecto psicológico: a esperança de voltar a enxergar leva esses pacientes, em sua maioria,
a se submeterem a qualquer tipo de sacrifício. Assim sendo, os bloqueios anestésicos sem
nenhum tipo de sedação são aceitos e frequentemente empregados, com ou sem o auxílio
do anestesiologista. O segundo é o estado físico dos pacientes, em que se encontra uma
população de diabéticos, hipertensos, nefropatas, coronariopatas e pessoas em uso de
antiagregantes plaquetários e anticoagulantes. Embora a maioria dos idosos se apresente
disposto a submeter-se ao ato anestésico-cirúrgico, o estresse a que esses pacientes são
submetidos pode desencadear complicações decorrentes de seu estado físico. Estados de
ansiedade podem levar a crise hipertensiva, disritmias cardíacas e até infarto do miocárdio. Assim sendo, considerando-se o estado físico que apresentam os pacientes idosos,
este é um fator de alta relevância.
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A presença do anestesiologista com monitoração adequada é importante para prevenir
e tratar possíveis incidentes, acidentes e complicações. O acompanhamento do anestesiologista constitui um fator decisivo para aumentar a segurança do ato anestésico-cirúrgico.
A anestesia para oftalmologia deve obedecer a princípios básicos para sua realização,
conforme os listados no Quadro 11.
Quadro 1 – Princípios gerais da anestesia para a cirurgia oftálmica
•
•
•
•
•

Controle do reflexo oculocardíaco
Controle da pressão intraocular
Imobilidade absoluta
Baixo sangramento
Despertar tranquilo

Reflexo Oculocardíaco
O reflexo oculocardíaco (ROC) é o reflexo mais importante que pode ocorrer durante a
cirurgia oftálmica. Esse reflexo foi descrito em 1908 por Achner e Daginini, que observaram
que a compressão do globo ocular, ou a tração dos músculos extrínsecos do olho, podem
desencadear intensa bradicardia (mais frequentemente), ritmo nodal, bloqueio AV, bigeminismo e até mesmo parada cardíaca2,3.
A via aferente do ROC é o ramo oftálmico do nervo trigêmeo e a via eferente é o nervo
vago. Vários fatores podem desencadeá-lo e entre eles os principais são: tração conjuntival;
tração dos músculos extraoculares; pressão sobre o globo ocular; injeção retrobulbar ou
peribulbar; hematoma retrobulbar; compressão exercida pela alça ou tesoura de enucleação;
assim como compressão hemostática após enucleação ou exenteração da órbita. Os impulsos gerados são conduzidos pelos nervos ciliares curtos e longos, seguem pelo gânglio ciliar,
o ramo oftálmico do nervo trigêmeo, o gânglio trigeminal (Gasser), chegando ao núcleo
sensitivo principal do nervo trigêmeo.
Embora o ROC seja mais frequente em cirurgias de estrabismo e descolamento da retina,
ele pode ocorrer em qualquer cirurgia oftálmica3. Embora alguns autores discordem, o reto
medial é o músculo que apresenta a maior incidência e a resposta mais intensa ao ROC. Ele
ocorre mais em pacientes sob anestesia geral superficial do que em indivíduos acordados3.
Uma característica importante do ROC é a ocorrência de fadiga. Trações suaves da musculatura extraocular, além de apresentar resposta de menor intensidade, levam ao esgotamento do reflexo2 .
Durante a cirurgia oftálmica, a primeira medida, quando do aparecimento do ROC, é
solicitar ao cirurgião o alívio da manobra que o provocou e, na repetição, realizá-la suave e
progressivamente. Como o ROC sofre fenômeno de fadiga ou esgotamento, pode-se reservar o emprego da atropina por via venosa (0,01 a 0,02 mg.kg-1) depois de tentada a conduta
anteriormente referida3.
O fenômeno da fadiga pode ser extremamente útil, especialmente em pacientes idosos,
cardiopatas e em crianças com cardiopatia (como estenose aórtica e pulmonar), em que a
taquicardia resultante do emprego da atropina pode ser mal tolerada.
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A atropina utilizada na medicação pré-anestésica, por via muscular, diminui a incidência
e a intensidade, mas não abole o ROC. Por via venosa sua eficácia é melhor.
O bloqueio retrobulbar pode abolir o ROC, mas, se o bloqueio for parcial, fortes trações
sobre a musculatura externa poderão desencadeá-lo.
É de fundamental importância manter um plano anestésico adequado, com boa oxigenação, e evitar a hipercarbia, porque ela facilita o desencadeamento do ROC e possibilita a
ocorrência de disritmias cardíacas graves2 .

A Pressão Intraocular
Para atuar sobre a pressão intraocular (PIO), devem-se conhecer os elementos que a determinam. São eles: humor vítreo; humor aquoso; vasos sanguíneos e forças externas que
comprimem o globo ocular4,5.

Humor vítreo
É constituído por um complexo de ácido hialurônico, água, sais minerais e ácido ascórbico. O ácido hialurônico é o responsável pela consistência em gel. Essa consistência, em geral,
sofre alterações com o avançar da idade, ficando o humor vítreo mais liquefeito. A uveíte, a
miopia e o trauma são condições que também tornam o humor vítreo mais liquefeito. Substâncias hiperosmóticas podem mobilizar a água do vítreo, desidratando-o com consequente
diminuição da PIO. Dentre elas temos o manitol, a ureia, o glicerol e o ascorbato de sódio.
O manitol a 20% é a solução mais frequentemente utilizada com a finalidade de desidratar o vítreo. Ele é empregado na dose de 1 a 1,5 g.kg-1, por via venosa, com tempo
de infusão que varia de 20 a 45 minutos. Inicialmente, ocorre um ligeiro aumento da
PIO para, posteriormente, experimentar diminuição acentuada. Assim sendo, ele deve
ser administrado no pré-operatório cerca de uma hora antes da operação. Em situações
de emergência, ele pode ser administrado em dose única, rapidamente. No entanto, são
necessárias cautela e a verificação cuidadosa do estado físico do paciente, pois a injeção
rápida de manitol pode causar hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, edema pulmonar agudo e isquemia miocárdica.

Humor aquoso
Cerca de dois terços do humor aquoso é formado principalmente nas células não pigmentadas dos corpos ciliares (câmara posterior), por mecanismo de secreção ativa (25%) e
por filtrado (75%). O restante é formado por filtração passiva nos vasos da superfície anterior
da íris. É um líquido incolor com composição próxima à do plasma. O líquido formado na
câmara posterior flui para a câmara anterior através da pupila, junta-se ao formado na câmara anterior e escoa pelo canal de Schllemm, de onde passa para a circulação venosa pelas
veias esclerais e episclerais.
Na formação do humor aquoso ocorre contínua atividade do sistema sódio–potássio–adenosina–trifosfato (Na-K-ATP) e uma constante formação de bicarbonato de sódio, a partir
de CO2 e água, sob a ação da anidrase carbônica. A acetazolamida, um fármaco inibidor da
anidrase carbônica, diminui a PIO, por causa da redução da formação do humor aquoso.
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O sistema (Na-K-ATP) ativado pela ATPase aumenta a formação de humor aquoso. A
ativação da adenilciclase transforma o ATP em AMP cíclico. O AMP cíclico, sob a ação da
fosfodiesterase, fica inativado, diminuindo a formação do humor aquoso. Dessa maneira,
a PIO pode se elevar, dependendo do aumento da formação do humor aquoso ou da diminuição de seu escoamento; ao contrário, a PIO pode diminuir pela redução da formação ou
aumento do escoamento do humor aquoso.

Vasos sanguíneos
Os vasos sanguíneos do globo ocular, por causa de sua distensibilidade, levam ao aumento ou à diminuição do conteúdo de sangue, com consequente aumento ou diminuição da
PIO. Têm importância significativa, nesse mecanismo, os vasos do plexo coroide.
Variações da pressão arterial, da pressão venosa central, da PaCO2 e da PaO2 e a ação
de fármacos podem alterar o calibre dos vasos coroideanos com consequente aumento ou
diminuição da PIO.
Aumentos da pressão arterial têm influência transitória sobre a PIO, porque é compensada pela diminuição da formação do humor aquoso. Fato relevante no aumento da pressão
arterial é a possibilidade de hemorragia dos vasos da coroide, no momento da descompressão do globo ocular, com consequente expulsão de seu conteúdo.
Diminuição acentuada da pressão arterial (60 mmHg) leva à redução da PIO, por causa
da redução do aporte sanguíneo aos vasos da coroide e consequente diminuição da formação do humor aquoso.
Inf luenciam diretamente a PIO todos os fatores que levam ao aumento da pressão
venosa central com consequente distensão venular e obstrução do seu f luxo normal.
Assim temos: manobra de Valsalva; tosse; espirro; vômitos; expiração dificultada; aumento da PaCO2 . Tanto a PaCO2 aumentada como a hipóxia levam à vasodilatação,
com consequente elevação da PIO. O engurgitamento dos vasos do globo ocular pela
posição de cefalodeclive também aumenta a PIO. Um fator técnico importante na elevação da PIO é a intubação traqueal, especialmente quando ocorre reação à introdução
do tubo.
Deve-se atentar para todos esses detalhes na indução, manutenção, recuperação e no
posicionamento do paciente na mesa operatória. Posição com cefaloaclive de 15 graus
é recomendável.

Compressões extrínsecas
Compressões externas no globo ocular com consequente aumento da PIO ocorrem
normalmente pela pressão exercida pelo músculo orbicular das pálpebras e pela contração dos músculos extraoculares. O bloqueio da atividade desse grupo de músculos
diminui a PIO.
Outras compressões podem ser ocasionadas pelo blefarostato, por tração exagerada no
fio de fixação do globo ocular, material cortante mal afiado e manobras cirúrgicas inadequadas. Hematomas retrobulbares e peribulbares aumentam significativamente a PIO, na
dependência do volume do sangue extravasado.
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Fatores que aumentam a PIO
São causas de elevação da PIO: aumento da PVC; manobra de Valsalva; tosse; espirro;
posição de cefalodeclive; náuseas; vômitos; insuficiência cardíaca; intubação traqueal; reações ao tubo traqueal; tração da musculatura extrínseca do olho; compressão das jugulares;
pressão arterial muito alta; aumento da PaCO2; hipóxia e manobras cirúrgicas.
Entre os agentes utilizados em anestesia admite-se que a cetamina e a succinilcolina aumentam a PIO. Com relação à cetamina, alguns autores negam que ela eleve a PIO, mas no
método por eles empregado, a cetamina sempre foi associada a outros agentes que sabidamente diminuem a PIO, como o diazepam, o pentobarbital e a meperidina.
A succinilcolina aumenta a PIO no primeiro minuto que sucede sua injeção e o efeito
perdura por seis minutos. Admite-se que as fasciculações da musculatura extrínseca e dos
músculos orbiculares das pálpebras sejam as causas da elevação da PIO no primeiro minuto.
Com relação ao aumento da PIO verificado após o primeiro minuto e que persiste até o sexto, admite-se que se deve à somatória de efeitos com vasodilatação coroidal, cicloplegia com
diminuição do escoamento do humor aquoso e contração tônica lenta da musculatura extraocular. Fármacos como diazepam, midazolam, tiopental e propofol diminuem ou abolem
esse efeito, assim como a pré-curarização com bloqueadores neuromusculares adespolarizantes. Estudos mostram que o diazepam, o midazolam, o fentanil (2,5 µg.kg-1), o alfentanil
(10 µg.kg-1) e a lidocaína (1,5 a 2 mg.kg-1), antes da injeção de tiopental ou propofol, precedendo a injeção da succinilcolina, previnem a elevação da PIO causada pela succinilcolina e
pelas manobras de laringoscopia e intubação traqueal4.

Fatores que diminuem a PIO
São razões que reduzem a PIO: posição de cefaloaclive; diminuição da PVC; manitol;
ureia; glicose hipertônica; ascorbato de sódio; cafeína; teofilina; teobromina; glicosídeos
cardíacos; adrenalina; isoproterenol; glucagon; gastrina; practolol; propranolol; timolol;
noradrenalina; fenilefrina e acetazolamina1,4,5.
Com relação aos agentes utilizados em anestesia e que diminuem a PIO temos: diazepam; midazolam; droperidol; fentanil; alfentanil; meperidina; tiopental; etomidato;
propofol; halotano; enf lurano; isof lurano; sevof lurano e bloqueadores neuromusculares adespolarizantes1,4,5 .
O óxido nitroso e a atropina não têm influência significativa sobre a PIO.
A depressão dos centros que controlam a PIO (diencéfalo, mesencéfalo e hipotálamo);
a facilitação do escoamento do humor aquoso; o relaxamento da musculatura extrínseca
do olho e a ação sobre a adenilciclase estão entre os mecanismos propostos para explicar a
diminuição da PIO causada pelos agentes utilizados em anestesia.
A lidocaína é um bom fármaco adjuvante no controle de PIO. Na dose de 1,5 a 2 mg.kg-1
atenua a elevação da PIO causada pela intubação traqueal4.

Avaliação Pré-anestésica
Reveste-se de vital importância a avaliação pré-anestésica no idoso. Detalhes das doenças nessa faixa etária já foram abordados em outro capítulo deste livro.
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Sem dúvida cresceu muito o número de idosos na população, assim como o número de
idosos que se submetem a procedimentos anestésico-cirúrgicos em regime ambulatorial6.
Entre os potenciais benefícios do regime ambulatorial no idoso podem ser ressaltados: diminuição do impacto emocional da internação; evitar interrupção de rotina diária; diminuição da incidência de disfunção cognitiva; diminuição de eventos respiratórios, infecção
hospitalar e complicações pós-operatórias6. O controle das comorbidades, a evolução das
técnicas anestésicas e as cirurgias minimamente invasivas permitem que muitos idosos
possam se beneficiar do regime de curta permanência hospitalar6. No entanto, é necessário
ressaltar que existe um declínio funcional de órgãos como coração, sistema cardiovascular,
sistema nervoso autônomo, fígado e rins. Ocorrem aumento da gordura corporal; diminuição da água corporal; propensão à hipoalbuminemia; uso de medicamentos e aumento da
sensibilidade aos fármacos6.
Pacientes com doenças cardíacas e respiratórias, apneia obstrutiva do sono, idade maior
que 85 anos apresentam risco anestésico-cirúrgico maior7. Cerca de 50% dos idosos apresentam uma doença crônica. O índice de ASA III em idosos varia de 2,3% a 12%, e a polipatologia, a polimedicação e a vulnerabilidade reduzem a capacidade de reação ao estresse e
agressões cirúrgicas7. Na faixa etária de 65 a 80 anos os pacientes utilizam 3,9 medicações
por dia; acima de 80 anos, o valor sobe para 4,47.
Realmente a discussão, quanto aos critérios de inclusão, gira em torno dos pacientes com
estado físico ASA III. De acordo com a Resolução do CFM 1.886/2008, os pacientes com
estado físico ASA III estão, em princípio, fora do regime ambulatorial.
Alguns estudos mostram a evolução e as complicações perioperatórias em pacientes com
estado físico ASA III em regime ambulatorial7. Alguns autores relatam que doenças preexistentes contribuíram para alguma complicação cardiovascular, pulmonar ou neurológica. A
maioria dos eventos ocorreu 48 horas após o ato anestésico-cirúrgico, mostrando a relação
com a doença e a idade avançada. Outros dados demonstram que as maiores complicações,
como infarto do miocárdio, déficit do sistema nervoso central e embolia pulmonar, ocorridas até 30 dias no pós-operatório, tiveram incidência menor quando comparadas com a
população geral de idosos que não se submeteu à cirurgia ambulatorial. Os autores atribuem
esse fato à adequada seleção e preparo pré-operatório dos pacientes submetidos à anestesia
e cirurgia ambulatorial, em que os critérios de exclusão foram rigorosamente seguidos6-8.
Outros estudos mostram a relação da idade com a duração da recuperação ou a incidência de complicações pós-operatórias. No entanto, essa incidência é baixa em relação aos
pacientes saudáveis e a população geral7.
Na realidade, os estudos epidemiológicos mostram que a cirurgia ambulatorial não
precisa ficar restrita a pacientes jovens e saudáveis. Pacientes idosos e com estado físico
ASA III podem ser enquadrados no esquema ambulatorial, desde que as doenças sistêmicas preexistentes sejam adequadamente controladas no pré-operatório. Devem-se levar
em conta, também, o caráter invasivo da cirurgia e as condições para os cuidados pós-operatórios no lar7,8.
Deve ser sempre lembrado que não é possível assegurar a liberação de pacientes de estado
físico ASA III, com grave doença preexistente, dentro da rotina ambulatorial, devendo-se,
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no nosso meio (Resolução CFM 1.886/2008), sempre prever a possibilidade de permanência no hospital, o que equivale dizer que os pacientes devem ser programados para estabelecimentos cuja unidade ambulatorial é do Tipo IV (Quadro 2) .
Quadro 2 – Paciente ASA III e o regime ambulatorial
As doenças sistêmicas devem estar adequadamente controladas
O caráter invasivo do procedimento deve ser verificado
A técnica anestesia deve ter o mínimo impacto sobre o organismo
As condições para os cuidados pós-operatórios no lar devem ser observados
Deve ser prevista sempre a possibilidade de permanência hospitalar
O procedimento deve ser realizado em unidade ambulatorial do Tipo IV
A liberação do paciente para cirurgia ambulatorial depende de uma eficiente avaliação
pré-operatória, que inclui história, exames físicos relevantes e exames laboratoriais. Ao liberar o paciente para a cirurgia ambulatorial com importante doença preexistente, é necessário saber: se ele está nas melhores condições para submeter-se ao procedimento proposto;
se sua doença está controlada; se é possível realizar uma técnica anestésica com mínimo
impacto sobre o organismo; quais os cuidados pré e pós-operatórios que devem ser seguidos
para que o paciente realmente se beneficie do tratamento em regime ambulatorial7,8.
As doenças cardiovasculares (isquemia, infarto do miocárdio, valvulopatias, hipertensão
arterial), as doenças respiratórias e o diabetes melito, por sua frequência e morbimortalidade, merecem atenção especial.
Pacientes com hipertensão arterial apresentam alto risco de isquemia coronariana e infarto do miocárdio. As complicações estão em razão direta ao grau de alterações orgânicas
que a hipertensão causou. Assim, a hipertrofia ventricular esquerda aparece como o principal indicador de aumento da morbidade cardiovascular6,9.
Alguns pacientes, mesmo em tratamento, mantêm níveis pressóricos acima do normal,
e a redução em 20% da pressão diastólica pode resultar em isquemia tecidual. Investigação
adequada do comportamento pressórico desses pacientes deve ser realizada. O adiamento
da cirurgia e uma avaliação minuciosa são recomendáveis sempre que a pressão diastólica
for igual ou superior a 115 mmHg e a sistólica, 200 mmHg 9.
Na avaliação pré-operatória é necessário colher dados importantes, como duração da hipertensão, tratamento que vem sendo realizado e acometimento de órgãos-alvo, para definir
o grau de malignidade da hipertensão arterial.
Com relação aos pacientes diabéticos, em princípio, existem dois aspectos que devem
ser considerados: a) o uso de hipoglicemiantes e b) manifestação sistêmica da doença. Com
relação ao uso de hipoglicemiantes orais ou insulina é perfeitamente possível programar
o ato anestésico-cirúrgico oftalmológico ambulatorial, geralmente de pequeno porte, sem
interferir no atual esquema de tratamento. O grande problema do paciente diabético é a
repercussão orgânica da doença, como aterosclerose; coronariopatia; hipertensão arterial;
cardiomiopatia; neuropatia autonômica e nefropatia. A neuropatia autonômica com instabilidade hemodinâmica, hipotensão postural e síncope contraindicam procedimentos em
regime ambulatorial.
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Com relação às doenças respiratórias, aquelas que são traduzidas por hiperreatividade
das vias aéreas, como asma, bronquite crônica e enfisema, são as que necessitam de cuidados
especiais7. É necessário que o paciente esteja na melhor de suas condições ventilatórias.
A avaliação pré-anestésica segue, em linhas gerais, a rotina, devendo-se considerar
algumas peculiaridades dos pacientes da cirurgia oftalmológica em idosos. A anamnese
deve ser dirigida.
São de importância na anamnese: a) anestesias anteriores; b) estados de hipersensibilidade; c) hábitos; d) uso de medicamentos; e) doenças preexistentes e atuais.
Alguns aspectos são de peculiar importância para a anestesia em cirurgia oftálmica.

Anestesias anteriores
Questionar a respeito da sensibilidade a náusea e vômito no pós-anestésico. Como
as operações oftálmicas são realizadas em área de intensos ref lexos sensitivos e autonômicos, somando-se à tração da musculatura extrínseca do olho, apresentam alta incidência de náusea e vômito no pós-anestésico, quando não prevenidas. Nesse particular
os bloqueios anestésicos são de grande valia entre as estratégias preventivas desses
eventos adversos.

Estados de hipersensibilidade
Especialmente os pacientes asmáticos, não só pelo problema ventilatório, como também
pela elevação da pressão intratorácica, que leva ao aumento da PIO. Outro fato importante é
que o desencadeamento de uma crise no peroperatório, mesmo quando o paciente está sob
anestesia local, pode levar a resultados desastrosos para o olho.
É necessário verificar qualquer sensibilidade a substâncias utilizadas durante o ato anestésico-cirúrgico.

Hábitos
Especialmente o fumo, que abrange pacientes com tosse crônica, cujo desencadeamento
durante a cirurgia (anestesia local) ou no pós-anestésico imediato é perigoso para o olho,
podendo comprometer o resultado da cirurgia.

Uso de medicamentos
Especialmente em pacientes geriátricos, por causa da ocorrência de doenças pulmonares, cardíacas, endócrinas, renais e hepáticas, é comum o uso crônico de um ou mais medicamentos, como antiarrítmicos; hipotensores; diuréticos; digitálicos; hipoglicemiantes;
anticoagulantes e antiagregantes plaquetários.
Especial atenção deve ser dada ao uso de colírios. Em se tratando de pacientes oftálmicos,
alguns colírios mióticos, midriáticos e cicloplégicos, que apresentam efeitos sobre a pupila,
apresentam consequências sistêmicas importantes. Os colírios são absorvidos pela conjuntiva ocular e, principalmente, através do saco lacrimal e da mucosa nasal. Uma manobra
importante que diminui a ação sistêmica dos colírios é a compressão do saco lacrimonasal,
no momento da instilação do colírio. Essa manobra, além de diminuir a absorção imediata
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do colírio, faz com que ele fique em maior quantidade em contato com o olho, melhorando
o resultado de sua ação (Figura 1).

Figura 1 ‒ Compressão dos canalículos lacrimais e do saco lacrimonasal

Os fármacos utilizados como colírios que têm importância para o ato anestésico são as
que se seguem:
Atropina − é usada na concentração de 1%, o que significa que cada gota contém 0,5 mg.
Acetilcolina − é utilizada com o propósito de produzir miose. Pode ocasionar bradicardia; hipotensão arterial; aumento de secreções nas vias aéreas e broncoespasmo.
Ecotiofato − é utilizado no tratamento de glaucoma. Trata-se de um organofosforado
com ação anticolinesterásica. Ele inibe a butirilcolinesterase, prolongando, assim, o efeito
da succinilcolina. São necessárias seis semanas de interrupção do medicamento para que a
pseudocolinesterase tenha sua atividade normalizada.
Fenilefrina − é utilizada como midriático. Mesmo as soluções a 2,5% podem causar hipertensão arterial, disritmia cardíaca e isquemia miocárdica. A hipertensão arterial é uma
complicação muito frequente com o uso da fenilefrina. É preciso muito cuidado com seu
uso. A compressão do saco lacrimonasal deve ser feita sempre, após a instilação do colírio
O ideal é tentar a dilatação pupilar com midriáticos menos potentes e deixar para instilar
a fenilefrina já na presença do anestesiologista, que poderá fazê-lo imediatamente antes ou
após o bloqueio, verificando a pressão arterial do paciente. Muitas vezes após o bloqueio
retrobulbar, periconal ou peribulbar a pupila dilata o suficiente para a realização do ato
cirúrgico e, assim sendo, pode ser evitada a instilação de fenilefrina. A insistência com a
fenilefrina é porque ela é realmente um potente midriático. Uma alternativa a seu emprego
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é a injeção intracameral de adrenalina, que dilata a pupila e cuja dose necessária é mínima,
mas com grande eficácia.
Deve-se lembrar também de que a resposta aos midriátricos está muito diminuída nos
pacientes diabéticos. Assim, não adianta aumentar a dose, pois o resultado esperado poderá
não acontecer e o efeito sistêmico fatalmente ocorrerá.
Pilocarpina − é utilizada como miótico no tratamento do glaucoma. Seus efeitos sistêmicos são semelhantes aos da acetilcolina, com menor intensidade.
Timolol − é um bloqueador beta-adrenérgico utilizado no tratamento do glaucoma. Os
pacientes em uso crônico de timolol devem ser considerados como em uso de betabloqueador.

Uso de anticoagulantes e antiagregantes plaquetários
O manejo perioperatório de pacientes cirúrgicos oculares em terapia com anticoagulantes orais e/ou antiagregantes plaquetários permanece bastante desafiador para o anestesiologista oftálmico. Com o aumento da expectativa de vida, uma parcela cada vez maior da
população está em tratamento com anticoagulantes10. Esses medicamentos são administrados para prevenção de AVC; fibrilação atrial; tromboembolismo venoso; prevenção da coagulação de válvulas cardíacas mecânicas e para diminuir os efeitos secundários das doenças
cardiovasculares. Uma vez que sua administração aumenta o risco de hemorragia, deve-se
fazer uma avaliação de continuar, ou interromper, a terapia no período perioperatório, considerando os riscos de hemorragia intraorbitária. Além disso, ao selecionar a anestesia regional, o anestesiologista deve determinar se deve realizar um bloqueio com agulha ou optar
por técnicas regionais alternativas, como o bloqueio subtenoniano, baseado em cânula.

Aspirina e tienopiridinas
Desde a década de 1980, a aspirina tem sido muito utilizada no tratamento da doença
coronária estável e na síndrome coronariana aguda.
A aspirina inativa e a ciclo-oxigenase plaquetária (COX) 1 inibem a produção de tromboxano. A aspirina é frequentemente administrada em combinação com clopidogrel ou ticlopidina. Esses derivados de tienopiridina atuam como inibidores irreversíveis do receptor
plaquetário P2Y12. A combinação aspirina/tienopiridina é utilizada para a prevenção de
eventos aterotrombóticos em pacientes com stents coronarianos. A disfunção plaquetária
persiste cinco a sete dias após a descontinuação do clopidogrel e 10 a 14 dias após a ticlopidina. Uma nova tienopiridina, prasugel, é uma pró-droga que se liga irreversivelmente ao
receptor P2Y12 e oferece a vantagem de aumentar a potência, o início rápido e o efeito mais
previsível. O ticagrelor é um antagonista P2Y12 oral que é rapidamente absorvido e atinge
níveis plasmáticos máximos dentro de uma hora e meia.

Antagonistas dos receptores da glicoproteína II b/IIIa
Os antagonistas dos receptores das glicoproteínas IIB/IIIa das plaquetas inibem sua
agregação por interferirem na ligação das plaquetas-fibrinogênio e na interação das plaquetas-plaquetas. Os agentes desse grupo incluem eptifibatida, abciximab e tirofiban. A função
plaquetária permanece alterada 8-48 horas após sua descontinuação.
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Varfarina
A varfarina inibe a produção de fatores de coagulação dependentes da vitamina K (II,
VII, IX e X) e as proteínas C e S. É usada no tratamento de tromboembolismo venoso e na
profilaxia contra embolia em pacientes com próteses valvares cardíacas; doenças reumáticas
valvares cardíacas; fibrilação atrial e ataques isquêmicos transitórios cerebrais.

Heparina
A heparina tem sido utilizada com sucesso na prevenção e no tratamento de tromboembolismo venoso, angina instável, infarto do miocárdio e trombo mural pós-infarto.
Tanto a heparina não fracionada como a fracionada de baixo peso molecular ligam o inibidor
da enzima antitrombina III (AT). Isso resulta na ativação de AT e subsequente inibição da
trombina e de outras proteases. Fondaparinux produz seu efeito antitrombótico através da
inibição do factor Xa. Sua meia-vida plasmática de 21 horas facilita a dosagem diária única.

Anti-inflamatórios não esteroides
Os fármacos anti-inflamatórios não esteroides inibem a atividade da enzima COX-1 e
COX-2, resultando em síntese prejudicada de prostaglandinas e tromboxanos. Em doses
mais baixas, têm efeitos analgésicos e antipiréticos, enquanto em doses mais elevadas atuam
como agentes anti-inflamatórios. Os doentes que usam AINEs não estão em risco significativo de hemorragia orbital pós-bloqueio.

Anticoagulantes mais recentes
Os anticoagulantes mais recentes são amplamente prescritos em função da eficácia superior no tratamento da fibrilação atrial e porque não requerem monitorização em série dos
parâmetros de coagulação. Nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA)
aprovou a nova geração de AC no manejo de TEV e fibrilação atrial após cirurgia de substituição articular. A varfarina tem sido a terapia tradicional para essas condições, mas seu uso
impõe o ônus adicional da Rádio Normalizada Internacional periódica (RNI).

Dabigatran
O dabigatran é um pró-fármaco e inibidor direto da trombina que é ativado por esterases
estomacais. Bloqueia a interação da trombina com vários substratos e impede a conversão do
fibrinogênio em fibrina. Em pacientes com fibrilação atrial, o dabigatran diminuiu a taxa de
acidentes vasculares cerebrais e de embolia sistêmica no mesmo grau que a varfarina, mas com
menor frequência que a hemorragia intracraniana11. Sua meia-vida é de oito horas após uma
dose única, mas pode ser de até 17 horas após doses múltiplas. O dabigatran prolonga o tempo
de tromboplastina parcial ativada, e a reversão é possível com o fator VIIa recombinante.

Rivaroxaban
É um inibidor direto do factor Xa com um início rápido de ação, e os níveis plasmáticos
máximos são atingidos em três a quatro horas. O uso concomitante de rivaroboxano com
aspirina ou naproxeno não tem efeito aditivo na agregação plaquetária12 . No tratamento da
TEV, sua eficácia é reivindicada como compatível com a enoxaparina13.
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Apixaban
O apixaban é um inibidor seletivo do fator Xa que é rapidamente absorvido, atingindo níveis plasmáticos máximos dentro de duas horas. Em pacientes com fibrilação atrial que não
são candidatos a antagonistas da vitamina K, o apixaban foi superior à aspirina na redução
da taxa de acidentes vasculares cerebrais14. Também é superior à varfarina na prevenção de
acidente vascular cerebral ou embolia sistêmica15.

Sobre a manutenção ou suspensão dos atiagregantes e anticoagulantes
Os cirurgiões oftalmológicos são frequentemente confrontados com o dilema de continuar ou suspender agentes antitrombóticos antes da cirurgia. Da mesma forma, os anestesiologistas devem avaliar se os benefícios da anestesia regional superam os riscos de hemorragia
orbital. Em um estudo prospectivo, Calenda e col. avaliaram a segurança da anticoagulação
oral contínua em pacientes que receberam bloqueio peribulbar16. As hemorragias foram
classificadas de acordo com quatro grupos, dependendo do local, da gravidade e do risco de
comprometimento da visão. Concluiu-se que a continuação do AAS oral pré-operatório foi
um risco aceitável porque a incidência global no grupo anticoagulante foi de 2% comparado
com 1,7% no grupo controle. Além disso, observou-se que nenhuma hemorragia grave (grau
3 ou 4) foi encontrada em nenhum paciente.
Brown e col. realizaram uma análise retrospectiva de cirurgias de segmento posterior
feitas por um único cirurgião durante um período de 30 meses17. Dos casos analisados,
27 permaneceram em terapia anticoagulante e nenhum apresentou complicações hemorrágicas. Em um grupo de 76 pacientes, Kallio e col. encontraram uma incidência de 3,9%
de hemorragia após bloqueio peribulbar e concluíram que a continuação da varfarina não
predispõe a complicações hemorrágicas18. Numa auditoria do conjunto de dados do Reino
Unido, Benzimra identificou quase 2.500 pacientes tratados com varfarina e verificou que,
embora houvesse uma incidência aumentada de hemorragia subconjuntival (3,7%), não
houve casos de hemorragia retrobulbar19.
Embora a descontinuação pré-operatória de anticoagulantes e antiagregantes diminua o risco de hemorragia ocular, pode aumentar o risco de complicações cardiovasculares, como acidente vascular cerebral ou infarto. Portanto, é benéfico atribuir o risco
de acordo com o paciente e as ameaças inerentes ao procedimento. Os fatores de risco
para pacientes devem ser guiados pela consideração das razões que levaram à indicação
de terapia anticoagulante e às recomendações do médico assistente. Por exemplo, os
doentes que tomam anticoagulantes para o tratamento de uma doença arterial coronária podem ser candidatos à suspensão terapêutica temporária, enquanto os doentes
tratados para a colocação recente de um stent farmacoativo podem representar um perigo muito grande para justificar a interrupção da terapia. Na cirurgia vitreorretiniana, o
risco de hemorragia varia de acordo com a patologia coexistente. A retinopatia diabética representa maior ameaça de hemorragia do que a cirurgia de descolamento da retina.
É importante ressaltar que o sangramento secundário à terapia com antiagregantes é
inconsequente porque todas as hemorragias relatadas mostram resolução espontânea
sem sequelas visuais de longo prazo.
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Atualmente, as diretrizes de prática favorecem a continuação da anticoagulação no período perioperatório, pois a simples descontinuação pode ser fatal. As cirurgias de catarata
e câmara anterior são consideradas de baixo risco de sangramento, porque envolvem estruturas avasculares. No entanto, a cirurgia vitreorretiniana envolve frequentemente manipulação de tecido rico em vasos com a possibilidade de hemorragia.
Em um estudo retrospectivo, Oh e col. avaliaram a prevalência de antiagregantes
plaquetários, a terapia anticoagulante em pacientes com cirurgia retiniana e a relação
entre sua administração e sangramento pós-operatório20. Ao analisar os registros de
822 pacientes entre 2004 e 2008, os pesquisadores encontraram uma tendência para o
aumento do uso de medicamentos antiagregantes plaquetários, mas nenhuma mudança
nas tendências para a varfarina. Curiosamente, o estudo não demonstrou que a terapia
antiagregante continuada elevou o risco de hemorragia pós-operatória. No entanto, as
decisões relativas à varfarina são mais difíceis, porque esses pacientes estão em maior
risco de eventos tromboembólicos catastróficos. Finalmente, Oh e col. não documentaram os casos em que a falha cirúrgica ou a morbidade significativa fossem diretamente
atribuíveis ao sangramento perioperatório.
Em um trabalho de revisão, Gerstein e col. advogavam a administração contínua de aspirina no período perioperatório, mas excluíam os casos em que a perda excessiva de sangue
poderia “levar a piores resultados relacionados com a morbidade e a mortalidade”21. Similarmente, Baron e col. opinaram que a cirurgia vitreorretiniana deve ser categorizada como
de alto risco de complicações hemorrágicas22 .
As complicações hemorrágicas associadas aos bloqueios oculares com agulha, que
variam de equimoses a hemorragia retrobulbar ameaçadora da visão, são raras e dificilmente têm consequências de longo prazo. Por essa razão, as opiniões expressas por
Gerstein e col. não ganharam o apoio de muitos cirurgiões vitreorretinianos, que afirmam que os benefícios de continuar anticoagulantes superam os riscos associados a sua
descontinuação. Além disso, favorecem a continuação da medicação antitrombótica ao
longo do período perioperatório, uma vez que as complicações hemorrágicas têm impacto mínimo sobre o resultado visual 23 . No entanto, em situações urgentes ou complexas é
prudente discutir a relação risco-benefício com um intensivista ou cardiologista, de preferência aquele responsável pela prescrição desses medicamentos ao paciente candidato
a cirurgia oftálmica 24.
Sempre que houver benefício, a terapêutica ponte com enoxiparina deve ser instituída
e os bloqueios anestésicos devem ser realizados, observando-se o tempo para isso. Outro
aspecto é a suspensão parcial do anticoagulante, mantedo-se algum grau de anticoagulação
com RNI em torno de 2,3.

Tipos de Procedimento
Um dos fatores importantes na escolha da técnica é o tipo de procedimento a que vai se
submeter o paciente.
Os procedimentos oftalmológicos podem ser listados em três grupos: 1) exames diagnósticos; 2) cirurgias extraoculares; 3) cirurgias intraoculares.
200 | Educação Continuada em Anestesiologia - Volume VIII

1) Exames diagnósticos
Exames como medida da pressão intraocular; fundoscopia; exame na lâmpada de fenda; ecografia; oftalmoscopia binocular indireta e ultrassonografia em idosos são feitos com
anestesia tópica, sem necessidade de sedação. No entanto, tomografia; ressonância nuclear
magnética; eletrorretinografia; dacriocistografia e sondagem do canal lacrimonasal podem
necessitar de algum grau de sedação.

2) Cirurgias extraoculares
Nesse grupo enquadram-se as cirurgias em que a câmara anterior e o segmento posterior do globo ocular não são abertos. As cirurgias mais frequentemente realizadas são:
pterígio; descolamento da retina (cerclagem e criopexia); calázio; ptose palpebral; ectrópio; entrópio; xantelasmas; dacriocistorrinostomia; tubo de Lester-Jones; orbitotomias;
recobrimento conjuntival e cirurgia refrativa. Cirurgia para a correção de estrabismo é
rara no idoso.
As enucleações, eviscerações e exenterações da órbita, que envolvem todo o globo ocular,
podem ser enquadradas neste grupo.

3) Cirurgias intraoculares
As cirurgias chamadas intraoculares são aquelas em que se procede a abertura do globo
ocular. Neste grupo enquadram-se as seguintes cirurgias: catarata intracapsular; catarata
extracapsular com implante ou não de lente intraocular; vitrectomia; paracentese; cirurgia do glaucoma (trabeculotomia, trabeculectomia e implante de Molteno); transplante de
córnea; extração de cisticerco; endolaser; extração de corpo estranho e cirurgias do descolamento da retina, quando a vitrectomia se faz necessária.
As cirurgias vitreorretinianas são as mais complexas e demoradas.

Escolha da Técnica Anestésica
Definitivamente os bloqueios para cirurgia ocular e anexos estão universalmente difundidos e aceitos. Técnicas combinadas (bloqueios com sedação ou anestesia geral) vêm sendo
muito praticadas, obedecendo ao princípio de que alguma forma de analgesia deve ser feita
para o pós-operatório. Técnicas combinadas constituem formas de analgesia multimodal,
que são completadas com o uso de anti-inflamatórios, visando ao conforto no pós-operatório imediato e boa evolução da ferida operatória.
Quando está indicada anestesia geral, a combinação com bloqueios tem sido cada vez
mais praticada no sentido de manter a anestesia geral em plano superficial; prevenir o ROC
nesse plano; diminuir a reação inflamatória local; conseguir um despertar tranquilo e prover analgesia no pós-operatório.
A sedação é conduta importante quando da realização dos bloqueios anestésicos para
cirurgia oftálmica.
É evidente o crescimento do emprego de bloqueios anestésicos para cirurgia oftálmica
em pacientes que se enquadram no esquema de curta permanência hospitalar e mesmo naqueles que ficam internados, por causa de seu estado físico ou por conveniência da rotina
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dos serviços. Os bloqueios empregados têm variado de acordo com as preferências pessoais
e, assim, há os que preferem anestesia retrobulbar intraconal ou extraconal e peribulbar,
associada ou não à acinesia do ramo temporal do nervo facial, na dependência da técnica
principal escolhida.
Na abordagem do paciente para cirurgia oftálmica de faixa etária avançada, alguns aspectos devem ser levados em consideração. O primeiro deles é o aspecto psicológico: a esperança de voltar a enxergar leva esses pacientes, em sua maioria, a submeterem-se a qualquer
tipo de sacrifício. O segundo é o estado físico dos pacientes. O estresse a que esses pacientes
são submetidos pode desencadear complicações decorrentes de seu estado físico e, por esse
motivo, a presença do anestesiologista com monitoragem adequada torna-se imperativa
para a segurança do paciente.
Quando se associa a sedação ao bloqueio, sua execução pode ser facilitada quando se condicionam maior conforto peroperatório e diminuição da ansiedade com suas consequências.
Na sedação dos pacientes para cirurgia oftálmica alguns aspectos devem ser considerados. O principal deles é a cooperação com imobilidade absoluta do paciente na
mesa operatória. Os benzodiazepínicos têm sido empregados na sedação desses pacientes, e para aproveitar as propriedades amnésicas do midazolam, pode ser sistematizada
uma conduta em que este seja utilizado, isoladamente ou associado ao fentanil em
pequenas doses25 .
Sedação com midazolam ou diazepam associado a hipnoanalgésicos tem sido preconizada em pequenas doses, tomando-se cuidado para não ocorrer depressão ventilatória importante25 .
A sedação deve visar à obtenção de um paciente calmo, cooperativo e não deprimido.
Entende-se que a sedação mais profunda deve ser obtida no momento da realização do
bloqueio e, após isso, o paciente deve estar num estado de consciência que lhe permita colaborar com o ato cirúrgico, obedecendo ao comando dos médicos que o assistem. Assim sendo, a cirurgia só é autorizada 20 minutos após a realização da sedação e do bloqueio quando
se observar um paciente calmo, cooperativo e consciente de que está sendo operado. Sabe-se
que esta é uma situação difícil de ser obtida e garantida, assim como é difícil ajustar a dose
empregada para sedação para obter o proposto.
Tem sido preconizado também o uso do propofol em pequenas doses para a realização
do bloqueio. Assim, com o paciente já desperto, autoriza-se o início da cirurgia.
Embora os pacientes idosos respondam muito bem a pequenas doses de sedativos, com
qualquer método de sedação empregado, não se pode garantir seu total êxito em pacientes
de cirurgia oftálmica. O êxito da cirurgia e da anestesia depende de adequada seleção de
pacientes, da habilidade do cirurgião em conformidade com a técnica empregada, da colaboração do paciente e da vigilância constante do anestesiologista25.
Medicação Pré-anestésica
Atualmente tem sido preconizado o uso de midazolam, de preferência por via oral, uma
hora antes da cirurgia. Os benzodiazepínicos, na maioria dos casos, diminuem a ansiedade
e a pressão intraocular.
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Estudo mostra a eficácia da clonidina26 no controle da ansiedade e da pressão arterial
em pacientes hipertensos submetidos à facectomia com implante de lente intraocular, sob
bloqueio peribulbar com sedação.
Em muitos pacientes idosos ou debilitados a medicação pré-anestésica pode ser suprimida. Na realidade, os pacientes idosos precisam mais de carinho do que medicação
pré-anestésica. Assim, a sedação antes da realização do bloqueio será feita na sala ou na
antessala da cirurgia.
Com relação ao jejum pré-operatório, seguem-se as medidas gerais adotadas universalmente, porém, é necessário evitar o jejum prolongado. Hoje admite-se que a ingestão de
líquidos sem resíduos, especialmente os isotônicos, podem ser ingeridos três horas antes da
cirurgia. Há necessidade apenas de tomar cuidado com os pacientes com retardo do esvaziamento gástrico, em particular os diabéticos graves com gastroparesia.

Monitorização Intraoperatória
Independentemente da técnica anestésica de eleição, pacientes submetidos à anestesia para cirurgia oftálmica devem ser cuidadosamente monitorizados. A adequada
monitorização se inicia pela presença de um anestesiologista atento durante todo o
procedimento. A resolução do CFM n°1.886/08 determina como monitorização mínima obrigatória a eletrocardiografia contínua, oximetria de pulso e aferição da pressão
arterial não invasiva, para procedimentos com anestesia local. Quando se optar pela
anestesia geral, é obrigatório o acréscimo da capnografia à monitorização mínima. Nos
pacientes diabéticos, é de fundamental importância a medida da glicemia antes e durante o procedimento, a fim de diagnosticar precocemente situações de hipoglicemia
ou hiperglicemia. Monitoração da temperatura corporal e/ou a utilização de monitores
mais invasivos devem ser analisadas, caso a caso, pela equipe cirúrgica, priorizando
sempre a relação risco-benefício ao paciente.

Bloqueios Anestésicos
As técnicas de bloqueio ocular com todos os aspectos anatômicos envolvidos estão muito bem apresentadas no Atlas de Técnicas de Bloqueios Regionais, da Sociedade Brasileira
de Anestesiologia27-29.
Considerando o estado físico dos pacientes, a faixa etária avançada e o crescente número
de cirurgias feitas em regime ambulatorial, a anestesia condutiva tem sido amplamente praticada em oftalmologia.
Por causa de razões anatômicas e fisiológicas, o globo ocular e seus anexos (pálpebras, supercílios etc.) são férteis campos de aplicação de bloqueios anestésicos
regionais, sob todas as técnicas: instilação; infiltração; tópica; bloqueio retrobulbar
(BRB); bloqueio peribulbar (BPB); bloqueio periconal (BPC); acinesia dos orbiculares e outras modalidades 30-39.
As técnicas de anestesia para cirurgias oculares podem ser classificadas em técnicas cinéticas e técnicas acinéticas. O Quadro 3 mostra os tipos de anestesia condutiva realizados
em oftalmologia.
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Quadro 3 – Tipos de anestesia locorregional realizados em oftalmologia
Técnicas Cinéticas
* Tópica
* Episcleral
* Subconjuntival
* Subtenoniana
Técnicas Acinéticas
* Bloqueo Retrobulbar Intraconal
* Bloqueio Retrobulbar Extraconal
* Bloqueio Peribulbar
* Bloqueio Medial da Órbita
* Bloqueio com Dupla Punção
Acinesia das Pálpebras
* Acinesia de O’Brien
* Acinesia de Van Lint
* Variante da Técnica de Van Lint

Anestesia tópica
Na anestesia tópica, gotas de solução de anestésico local são instiladas na córnea e, posteriormente, é feita também injeção intracameral de solução anestésica. Essa técnica associada
à sedação por via venosa é utilizada para cirurgia da catarata em adultos. A técnica não abole
totalmente o incômodo da manipulação cirúrgica dos olhos. Assim sendo, há necessidade
de muita colaboração do paciente e paciência do cirurgião. A imobilidade do globo ocular e
das pálpebras não é obtida com essa técnica, existindo sempre a possibilidade de o paciente
movimentar o globo ocular e apertar o olho.

Anestesia subtenoniana
A anestesia subtenoniana também é uma técnica cinética que não leva à imobilização do
globo ocular e das pálpebras. Essa técnica é considerada invasiva, pois há a necessidade da
abrir a conjuntiva ocular perilimbar e introduzir uma agulha especial curva ou um cateter 20
ou 22 G, que permitirá a injeção no polo posterior do globo ocular, bem próximo do gânglio
ciliar e dos nervos curto ciliares, promovendo analgesia e bloqueio autonômico (Figura 2).
O grau de abolição de movimento dos músculos próprios do bulbo depende do volume injetado. Maiores volumes proporcionam mais acinesia. Em nosso meio, os bloqueios
subtenonianos são comumente utilizados como complemento em bloqueios intraconais
insuficientes ou nas cirurgias prolongadas, em que o bloqueio inicial perdeu seu poder analgésico, podendo ser facilmente realizado pelo cirurgião no intraoperatório. Tanto na técnica
episcleral clássica quanto na técnica modificada anteriormente descrita, o bisel da agulha
ou a extremidade distal do teflon podem, inadvertidamente, perfurar a cápsula de Tenon,
em sua porção posterior, atingindo o espaço retrobulbar intraconal em seu terço anterior,
realizando um bloqueio retrobulbar intraconal.
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A injeção subtenoniana também pode ser realizada a céu aberto naquelas cirurgias vitreorretinianas, quando o cirurgião abre a conjuntiva ocular 360 graus (Figura 2).

Figura 2 – Injeção subtenoniana com cateter 20G

Muitos autores são adeptos da injeção subtenoniana, em especial nos casos de cirurgias vitreorretinianas em pacientes em uso de anticoagulantes e antiagregantes plaquetários os quais
seria temeroso suspender a terapia. Com a injeção subtenoniana não se corre o risco de ocorrer
hematoma retrobulbar, havendo somente aumento considerável dos hematomas perioculares.
No entanto, a literatura mostra que o incremento da incidência de hematoma retrobulbar é da
ordem de 1,9% quando se realiza bloqueio retrobulbar em pacientes em uso de anticoagulantes, mas que os suspendem apenas dois dias, com a taxa de RNI em torno de 2,3.

Técnicas acinéticas
Apesar de extensa inervação, uma única ou, no máximo, duas injeções são suficientes para a anestesia do globo ocular, para cirurgias intraoculares, na dependência do
volume injetado.
Os bloqueios oftálmicos completos promovem: a) analgesia do globo ocular; b) acinesia
dos músculos extrínsecos do olho; c) perda temporária da visão; d) bloqueio do reflexo oculocardíaco; e) diminuição da pressão intraocular; f) acinesia do músculo orbicular ocular; e
g) anestesia das pálpebras.
A obtenção de todos esses efeitos fica na dependência da técnica anestésica e do volume
da solução empregada.
A analgesia do globo ocular é sempre obtida pela técnica retrobulbares intraconais ou extraconais. A perda total da visão é sempre observada pela técnica retrobulbar ou periconal.
A acinesia dos músculos extrínsecos do olho ficará na dependência dos bloqueios do nervo
oculomotor (III), troclear (IV) e abducente (VI). O bloqueio total do reflexo oculocardíaco depende do bloqueio de todos os ramos aferentes (nervos ciliares curtos e longos). A
anestesia das pálpebras poderá ser obtida com as técnicas intraconais ou extraconais, com
a utilização de volumes maiores de solução anestésica, especialmente as que contêm hialuronidase. A difusão pode atingir ambas as pálpebras, tornando-as insensíveis. Da mesma
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forma, pode-se obter acinesia das pálpebras, por difusão para o músculo orbicular ocular
ou para as terminações do nervo facial que nele chegam. A diminuição da PIO ocorre possivelmente pela constrição das artérias ciliares posteriores, diminuindo o volume sanguíneo
coroidal, assim como pelo relaxamento da musculatura extrínseca do olho.
Para a realização das técnicas acinéticas é muito importante a escolha de material adequado e das soluções anestésicas a serem utilizadas.
No passado admitia-se que agulhas de 30 mm eram apropriadas. Hoje se sabe que é possível
se obterem excelentes bloqueios utilizando-se agulhas descartáveis de 13 a 20 mm (Figura 3). A
agulha 25 x 0,7 mm tem um bisel mais longo e mais cortante, o que levando a maior possibilidade de lesão vascular. Estudo mostra a dispersão da solução de anestésico local40.

Figura 3 – As agulhas 20 x 0,55 mm e 13 x 0,45 mm são as preferidas para a realização dos bloqueios intraconais e extraconais

Para a realização das técnicas acinéticas é necessário ter em mente detalhes técnicos
importantes. As Figuras 4 e 5 resumem fielmente os espaços a serem abordados quando se
pretende utilizar técnicas intraconais ou extraconais.

Figura 4 – 1) espaço peribulbar; 2) espaço retrobulbar extraconal (periconal); 3) espaço retrobulbar intraconal39
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Figura 5 – Espaços e o cone musculomembranoso

É necessário deixar claro que, antes da realização do bloqueio, algumas medidas de segurança e de conforto para o paciente devem ser tomadas, quais sejam:
1. venóclise com cateter 22 ou 20 G;
2. monitorização com cardioscópio, oxímetro de pulso e medida da pressão arterial;
3. sedação;
4. colocação de cateter nasal para administração de oxigênio.
A Figura 6 mostra os pontos de introdução da agulha na técnica peribulbar clássica com
dupla punção.

Figura 6 – Bloqueio peribulbar. Pontos de introdução da agulha (pontos A e B). 1) tróclea; 2) incisura/
forame supraorbitário

O volume a ser injetado é variável, geralmente 3 mL em cada ponto. As soluções anestésicas são as mesmas utilizadas no bloqueio retrobulbar.
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Como as injeções são mais anteriorizadas, a incidência de quemose é maior do que nas
técnicas intraconais e periconais. O bloqueio motor também pode não ser completo. No
entanto, a incidência de quemose não significa empecilho para a realização da cirurgia.
As complicações do bloqueio peribulbar são as mesmas do bloqueio retrobulbar. No entanto, a incidência de hematoma retrobulbar é menor. O hematoma que se forma geralmente aparece na região anterior do bulbo e difunde-se quase sempre para as pálpebras superior
e inferior e a conjuntiva ocular. Já foram descritos casos de paralisia do músculo oblíquo
superior (síndrome de Brown)41.
Com o bloqueio peribulbar, frequentemente, o paciente refere percepção luminosa, o
que demonstra que o anestésico local não atingiu o nervo óptico, não preenchendo todo o
cone musculomembranoso.

Bloqueio extraconal periconal
O bloqueio peribulbar profundo é também chamado, apropriadamente, de bloqueio
periconal. Nesse tipo de bloqueio, a agulha atravessa a linha do equador do globo ocular (a agulha avança 20 mm). Assim, o anestésico local é injetado em volta do cone
musculomembranoso.
O bloqueio pode ser realizado com dupla punção (da mesma forma do que o peribulbar)
ou com punção única no ponto A. Os volumes da solução anestésica variam de 4 mL a 6 mL e
os agentes anestésicos locais são os mesmos utilizados nos bloqueios peribulbar e retrobulbar.
Na realidade, o bloqueio periconal é muito semelhante ao bloqueio retrobulbar, especialmente quando realizado com punção única, e, assim sendo, sua eficácia aproxima-se da do
bloqueio retrobulbar intraconal.
Deve-se lembrar de que, em muitos casos, a palpação do ponto inferolateral da punção
já expõe o equador do globo ocular, e a penetração de 12 mm da agulha alcançará o cone
musculomembranoso, caracterizando uma punção retrobulbar.
O bloqueio periconal também apresenta as mesmas complicações do bloqueio retrobulbar.

Bloqueio medial da órbita
Considerando que a punção no ponto superointerno apresenta maior risco de hematoma
e lesão do músculo oblíquo superior e da tróclea, alguns autores preconizam que a injeção
deve ser feita entre a carúncula e a fenda palpebral, por via transconjuntival (Figura 7). Essa
punção é realizada quando se faz a opção pelos bloqueios peribulbar e periconal com dupla
punção. Assim, o bloqueio periconal medial da órbita substitui a punção no ponto superointerno. Esse bloqueio também é útil quando se faz suplementação dos bloqueios retrobulbar
intraconal ou extraconal com punção única, especialmente quando não ocorreu acinesia
do músculo reto medial, que geralmente é o último músculo que fica imóvel e o que mais
frequentemente fica com bloqueio incompleto.
Neste bloqueio após anestesia tópica da conjuntiva, a agulha é introduzida (20 mm) através da conjuntiva, num ponto onde há uma pequena depressão do lado nasal da carúncula,
com inclinação medial, em direção à parede orbitária, evitando, com isso, a punção do músculo reto medial. A agulha não deve tocar na órbita e, se isso acontecer, deve ser recuada e
redirecionada. O volume a ser injetado é de, no máximo, 3 mL.
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Figura 7 – Bloqueio medial da órbita pela via caruncular

Bloqueios com dupla punção
Além do bloqueio peribulbar clássico com dupla punção, outras técnicas com dupla punção também podem ser realizadas. Observando-se a Figura 8 pode-se verificar que existem
quatro pontos que são adequados para a realização de punções para os bloqueios oculares. É
importante também notar quais estruturas estão atrás desses pontos (Figuras 9 e 10), pois
cada ponto exibe particularidades anatômicas importantes para a realização da punção e
para antever eventos adversos. A distribuição do volume da solução de anestésico local em
dois pontos facilita a dispersão com consequente diminuição da latência da analgesia e do
bloqueio motor42 . A Figura 11 mostra a punção no ponto A.

Figura 8 – Pontos onde são realizados os bloqueios oculares: A) inferoexterno; B) inferomedial
percutâneo; C) medial da órbita (caruncular); D) superomedial
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Figura 9 – O globo ocular e os espaços perioculares: A) inferoexterno; B) inferomedial; C) cantal medial;
D) superomedial

Figura 10 – Globo ocular e os espaços periorbitários em plano mais profundo: A) inferoexterno; B)
inferomedial; C) cantal medial; D) superomedial
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Figura 11 – Punção no ponto A com agulha 20 x 0,55 mm

Bloqueio retrobulbar com dupla punção inferior
Neste tipo de bloqueio utilizam-se o ponto A e o ponto B da Figura 729,42 . A ideia é distribuir o volume da solução em duas partes, com o objetivo de proporcionar melhor dispersão,
diminuição da latência e maior bloqueio motor. As Figuras 12 e 13 mostram as punções no
ponto A e no ponto B.

Figura 12 – Punção no ponto A com agulha 13 x 0,43 mm
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Figura 13 – Bloqueio medial da órbita por via transdérmica. Punção no ponto B com agulha 13 x 0,43 mm

Bloqueio do nervo facial (acinesia das pálpebras)
As cirurgias oftalmológicas podem ser realizadas com bloqueios oculares com muito
conforto para os pacientes. No entanto, é desejável a imobilidade absoluta do olho, incluindo a acinesia das pálpebras. No momento da realização dos bloqueios oculares é muito importante que o paciente não aperte o olho. Por esse motivo é muito importante verificar a
necessidade da acinesia das pálpebras antes de introduzir a agulha entre o globo e a órbita.
O nervo facial é o responsável pela movimentação do músculo orbicular ocular e de
toda a mímica facial. A acinesia das pálpebras pode ser realizada pelas técnicas de O’Brien
e de Van Lint43.
Todos os tipos de bloqueio acinético realizados estão muito bem apresentados no
Atlas de Técnicas de Bloqueios Regionais, 2013, publicação oficial da Sociedade Brasileira
de Anestesiologia.

Eventos Adversos e Estratégias Preventivas
Complicações gerais como infecção, alergia e sobredose de anestésico local são muito raras.
A falta ou excesso de sedação pode levar a eventos adversos. A sedação inadequada pode
fazer com que o paciente não colabore com o ato cirúrgico, especialmente nos momentos
mais delicados da cirurgia. A sedação profunda implicará sempre cuidados ventilatórios.
A quemose não é uma complicação grave. Ela é mais frequente no bloqueio peribulbar (18%) e menos frequente nos bloqueios periconal e retrobulbar, nessa ordem.
Quanto mais profunda for a injeção, menor é a probabilidade da ocorrência de quemose. No entanto, mesmo no bloqueio retrobulbar ela pode ocorrer, dependendo do
volume injetado. O acompanhamento pari passu de cada mililitro da solução evitará
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a injeção de grandes volumes com formação de grandes quemoses. Na realidade, se a
quemose está se formando é porque o cone já está saturado de anestésico ou a injeção
está sendo feita em local muito superficial e, assim, poderá haver quemose sem bloqueio
da atividade muscular.
O hematoma retrobulbar, se presente, adia a cirurgia por, pelo menos, 30 dias. O uso
de agulhas com bisel curto e ponta romba faz diminuir muito sua incidência. O hematoma
retrobulbar pode ter duas origens: arterial, que ocorre mais agudamente, e venoso, que é de
instalação mais lenta. Se o hematoma for muito grande, há necessidade de drenagem para
evitar o estiramento do nervo óptico44,45.
Os hematomas perioculares também apresentam relação direta com o tipo de agulha
utilizada. Agulhas cortantes aumentam a incidência.
As perfuração do globo ocular é uma complicação muito rara, descrita com os bloqueios retrobulbar e peribulbar, especialmente em pacientes portadores de alta miopia e no
glaucoma, em que a presença de estafiloma deixa a esclera extremamente fina46-54.
Nos grandes estafilomas, diagnosticados por ultrassonografia, a verificação do espaço
entre o globo ocular e a órbita é importante. Espaços muito diminuídos contraindicam os
bloqueios oftálmicos.
Uma forma de prevenir a punção escleral, além da utilização de agulhas não cortantes,
é a palpação do globo, afastando-o da órbita no momento da punção. Quando a opção for
por bloqueios com dupla punção, a punção no ponto superointerno deve ser realizada em
primeiro lugar, pois, nesse ponto, o espaço entre o globo ocular e a órbita é menor do que no
ponto inferoexterno.
Admite-se que perda da consciência e apneia resultantes dos bloqueios oftálmicos sejam decorrentes da injeção subaracnóidea de anestésico local através da bainha do nervo
óptico ou do forâmen orbitário. A verificação da ocorrência ou não de proptose, após a injeção do primeiro mililitro da solução anestésica, pode prevenir esse problema. Se a proptose
não ocorrer é recomendável suspender a injeção e observar o paciente. O Quadro 4 mostra
aspectos clínicos da injeção subaracnóidea.
Quadro 4 – Depressão do tronco cerebral; aspectos clínicos
• Início entre 2 e 5 minutos
• Confusão mental  inconsciência
• Respiração irregular  apneia
• Depressão circulatória
• Tremores, convulsão
• Amaurose e oftalmoplegia contralateral
• Recuperação entre 20 e 60 minutos
Embora na recuperação possa ocorrer reversão do quadro clínico em até uma hora,
existem casos na literatura em que foi necessário manter ventilação controlada por período
maior. Há um relato de caso na literatura nacional que narra que ocorreram parada respiratória e perda da consciência, razão pela qual o paciente teve que ficar em ventilação controAnestesia Oftalmológica no Idoso | 213

lada mecânica por sete horas, recuperando-se, sem sequelas55. Os autores referem que não
observaram a presença de proptose após a injeção nos pontos inferior e superior.
A atrofia do nervo óptico é causada por lesão direta do nervo pela agulha. Observando-se corretamente a técnica da punção, essa complicação é muito rara. Da mesma forma,
pode-se evitar a isquemia retiniana decorrente da formação de hematoma intraneural. Estratégias preventivas da punção do nervo óptico incluem:
1. manter o olho na posição primária;
2. utilizar agulha não cortante;
3. não cruzar o plano sagital que passa pelo eixo visual;
4. não introduzir a agulha mais que 23 mm;
5. observar a proptose;
6. introduzir a agulha suavemente;
7. reposicionar a agulha se houver resistência.
Reflexo oculocardíaco pode ser observado durante a injeção da solução de anestésico
local. A injeção lenta e intermitente faz diminuir sua incidência.
A ptose palpebral tem sido descrita após cirurgia ocular sob anestesia condutiva56. No
entanto, além do bloqueio, outras causas são apontadas: compressão exagerada do globo
ocular; utilização de espéculo palpebral; passagem da rédea no músculo reto superior; grande retalho conjuntival e curativo oclusivo apertado e de uso prolongado.
O afastamento das pálpebras com blefarostato delicado, sem muita pressão, fez diminuir a incidência dessa complicação, que já foi relatada em pacientes sob anestesia geral
(sem bloqueio) em que foi utilizado blefarostato rígido ou rédea no músculo reto superior.
Na verdade, se as técnicas de bloqueio forem respeitadas cuidadosamente, as complicações são muito raras. O Quadro 5 mostra alguns aspectos que devem ser observados para
minimizar eventos adversos decorrentes da realização de bloqueios oculares.
Quadro 5 – Diminuição do risco de eventos adversos dos bloqueios oculares
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experiência
Conhecimento da anatomia do olho
Sedação adequada
Hipocinesia das pálpebras
Posição neutra do olho
Introduzir adequadamente a agulha
Concentração e volumes adequados de anestésico local
Não cruzar com a agulha o eixo sagital do globo ocular
Observar as contraindicações dos bloqueios oftálmicos

Entre as estratégias preventivas de complicações, a ultrassonografia é muito útil, especialmente nos casos de alta miopia e de olhos glaucomatosos. A distância anteroposterior
e a presença de estafiloma e sua localização são informações úteis para a escolha do tipo de
bloqueio anestésico (Figura 14).
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Figura 14 – Imagem ultrassonográfica do olho na posição primária. O ponto B mostra a inserção do nervo
óptico na esclera (fóvea). A linha tracejada corresponde à distância anteroposterior do globo ocular

Anestésicos Locais e Fármacos Adjuvantes
Quanto aos fármacos anestésicos locais a serem utilizados encontram-se, na literatura,
trabalhos com praticamente todos eles nas mais variadas técnicas. Assim, têm sido utilizadas: lidocaína a 1% e a 2%; bupivacaína a 0,5% e a 0,75%; ropivacaína a 0,75% e a 1%;
levobupivacaína a 0,5%; assim como misturas de lidocaína, a 2%, com bupivacaína, a 0,75%.
Há necessidade do conhecimento das propriedades farmacológicas de cada uma delas, especialmente no que diz respeito à latência, à duração e suas propriedades vasodilatadoras.
A lidocaína e a bupivacaína causam vasodilatação, assim sendo, logo após a injeção, causam
vasodilatação com consequente aumento da pressão intraocular. A adição de adrenalina a
1:200.000 minimiza esse problema.
Para facilitar a dispersão da solução de anestésico local, tem sido preconizado, pela maioria dos autores, o uso da hialuronidase. Quanto à quantidade a ser adicionada à solução de
anestésico local, observa-se variação de 16 UI até 300 UI por mililitro. Na realidade, não há
necessidade de ultrapassar 50 UI por mililitro. A adição de opioides parece não ser útil, pois
o olho não tem receptores opioides. A clonidina não prolonga a duração do bloqueio, fato
mais observado quando o anestésico local utilizado é a lidocaína.
Todos os anestésicos locais (AL) podem ser usados nas anestesias acinéticas. Os AL
mais citados são lidocaína, bupivacaína e ropivacaína, usados isoladamente ou em associações de dois AL. Várias publicações que compararam a eficácia dos bloqueios oftálmicos
foram ineficazes em encontrar a fórmula anestésica ideal, pois há uma grande semelhança
na qualidade da anestesia proporcionada pelos diferentes AL. A escolha do AL é realizada
de acordo com suas características farmacológicas; a avaliação do tempo cirúrgico; a profundidade do bloqueio desejada e a necessidade prolongada de analgesia pós-operatória. A
lidocaína (2%) é o AL de eleição para procedimentos de curta duração. É comum a associação de lidocaína (2%) com bupivacaína (0,5% ou 075%), em parte iguais, quando se deseja
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um rápido início de ação com anestesia mais prolongada. Anestesias ainda mais duradouras,
com necessidade de analgesia prolongada, são mais bem realizadas com bupivacaína (0,5%
ou 0,75%) ou ropivacaína (0,75% ou 1%), isoladamente. Quando se deseja um bloqueio
profundo, com acinesia completa, por longos períodos, é melhor utilizar maiores concentrações – bupivacaína, 0,75%, ou ropivacaína, 1%. Por causa do baixo volume utilizado nos
bloqueios oftálmicos, 3 mL a 9 mL, toxicidades sistêmicas são muito raras.
A hialuronidase é uma enzima proteolítica frequentemente adicionada à solução anestésica nos bloqueios oftálmicos. A enzima hidrolisa o ácido hialurônico, responsável pela coesão
dos tecidos conectivos das membranas celulares, facilitando a difusão anestésica. A hialuronidase abrevia a latência e a duração do bloqueio anestésico. Por diminuir o tempo de exposição
dos músculos extrínsecos à solução anestésica, pode estar associada a menor miotoxicidade
dos AL, com diminuição da incidência de diplopia ou ptose palpebral após bloqueio oftálmico.
Não há consenso sobre a concentração ideal de hialuronidase a ser usada; há relatos na literatura que indicam variações de 3,75 UI/mL a 300 UI/mL. As concentrações mais comumente
utilizadas em publicações científicas variam de 20 UI/mL a 50 UI/mL.
A clonidina pode ser adicionada à solução anestésica com a finalidade de melhorar a
qualidade e aumentar a duração do bloqueio oftálmico na CVR. Na dose de 1µg.kg-1, atinge
os objetivos propostos sem aumentar a incidência de efeitos colaterais sistêmicos, como hipotensão e sedação prolongada.
A adrenalina é frequentemente utilizada na dose de 5µg.mL -1 na solução anestésica. Ela
diminui a perfusão orbitária, consequentemente, com menor absorção anestésica e aumento
da duração dos bloqueios, sobretudo quando o AL usado é a lidocaína. Não há consenso
sobre um provável prejuízo da circulação retiniana quando a adrenalina é utilizada. Embora
alguns autores acreditem nesse efeito indesejado, outros advogam que o fato de a solução
anestésica não se difundir dentro do globo ocular, onde as artérias retinianas se encontram,
faz com que o receio de vasoespasmo retiniano seja infundado. No entanto, em pacientes
com vasculopatias importantes e nos pacientes com glaucoma é melhor evitá-la.

Anestesia Geral
Dentre as técnicas de anestesia geral deve-se destacar a anestesia geral para cirurgias
intraoculares. Considerando-se os princípios gerais da anestesia oftálmica e todos os fatores
que aumentam a PIO, são necessários um plano profundo e o desenvolvimento adequado
de todas as etapas da anestesia.
A indução é o momento crítico no que diz respeito a PIO. Fármacos utilizados na indução, como midazolam, hipnoanalgésicos, etomidato e propofol, diminuem a PIO.
O emprego de benzodiazepínicos e hipnoanalgésicos, a pré-curarização, precedendo a
injeção de propofol ou etomidato, abolem o efeito hipertensor ocular da succinilcolina. Se
a opção for um bloqueador neuromuscular adespolarizante, deve-se lembrar dos problemas
da descurarização e aspiração das vias aéreas superiores no fim da cirurgia, com possibilidade de reação no tubo traqueal.
Para minimizar os efeitos da intubação traqueal, ela pode ser precedida de instilação de
spray de lidocaína no tubo traqueal e/ou nas cordas vocais.
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A manutenção da anestesia pode ser feita com halogenado (isoflurano ou sevoflurano)
associado ou não a óxido nitroso e oxigênio (1:1).
A maioria das cirurgias intraoculares prescinde de curarização para a manutenção da
anestesia. Não há necessidade de relaxamento muscular intenso. Pequenas doses de bloqueadores neuromusculares ou benzodiazepínicos são suficientes para garantir a hipotonia
da musculatura extrínseca ocular. É possível manter a ventilação controlada adequada. No
fim da anestesia, a aspiração de secreções da orofaringe deve ser feita suave e rapidamente,
preferindo a extubação em plano, sempre que possível.
Um fato extremamente importante diz respeito às vitrectomias com injeção de gás (SF6,
C3F8, C4 FiO) e ao uso de óxido nitroso. O óxido nitroso é muito difusível e, juntamente
com o gás injetado, fará aumentar muito a PIO. Após a retirada do óxido nitroso, a PIO cai
e a quantidade de gás desejada para manter a PIO ficará insuficiente. Assim sendo, o óxido
nitroso não deve ser utilizado nessa situação.
Nas cirurgias extraoculares, em que a PIO não tem importância primordial, técnicas
rotineiras de anestesia geral podem ser praticadas, levando-se em consideração a ocorrência
do reflexo oculocardíaco.

Particularidades da Anestesia para os Procedimentos Oculares em Idosos
Correção de estrabismo
A cirurgia de estrabismo é rara no idoso. Algumas vezes ela é necessária, e, na escolha da
técnica anestésica, devem ser considerados os seguintes aspectos: idade, número de músculos e se a cirurgia será feita em ambos os olhos. Se o procedimento será feito em apenas um
olho, os bloqueios intraconais e extraconais com sedação poderá ser indicado. O bloqueio
bilateral não deve ser feito porque o paciente ficará sem enxergar por algumas horas. Nesses
casos, a anestesia geral está indicada, podendo ser associada a bloqueio unilateral, especialmente no olho que será mais manipulado (dois ou três músculos). No olho adelfo pode-se
conseguir analgesia instilando-se solução de anestésico local (bupivacaína ou ropivacaína)
na conjuntiva e nos músculos após a abertura conjuntival.
Quando se utiliza bloqueio, a incidência de ROC e de vômito no pós-operatório é muito pequena. Com anestesia geral e apenas instilações de anestésico local, a incidência é maior. A incidência de vômito aumenta com a presença de ROC no peroperatório e de dor no pós-operatório.

Cirurgia da catarata
A cirurgia da catarata em idosos é a mais praticada no mundo todo. Hoje com o considerável avanço tecnológico, a cirurgia da catarata com implante de lente intraocular foi a que
experimentou maiores avanços.
Técnicas de anestesia regional com sedação consciente são as mais praticadas, cuja escolha deverá seguir todos os princípios e detalhes específicos dos bloqueios em oftalmologia.

Cirurgia do glaucoma
O denominador comum da doença ocular glaucomatosa é uma neuropatia óptica característica que deriva de vários fatores de risco, inclusive a pressão intraocular (PIO)57.
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Realmente a elevação da PIO e a dinâmica do humor aquoso são os principais fatores de
risco, porém, hoje é desaconselhável definir o glaucoma apenas tomando como base a pressão intraocular. A PIO e a dinâmica do humor aquoso são parâmetros mais utilizados ao
tentar definir essa doença, porque, além da fácil compreensão desses parâmetros, eles são
os únicos que podem ser controlados com o propósito de evitar a neuropatia óptica, que é
realmente o fator agravante da doença. No entanto, existem formas de glaucoma em que a
PIO apresenta-se dentro da faixa de normalidade e a distrofia óptica está presente. Assim
sendo, o glaucoma pode ser definido como uma neuropatia óptica crônica caracterizada por
alterações típicas do nervo óptico e da camada de fibras nervosas da retina, com repercussões no campo visual. É acompanhado, na maioria das vezes, de pressão intraocular acima
dos níveis considerados estatisticamente normais58.
O glaucoma apresenta incidência maior nos pacientes com história familiar da doença, nos indivíduos da raça negra, nos indivíduos míopes e nos pacientes diabéticos59. A
concomitância de miopia e glaucoma reveste de maior importância quando da escolha da
técnica anestésica.
Nas anestesias para cirurgias do glaucoma várias técnicas podem ser utilizadas, cada
uma apresentando suas vantagens e desvantagens. Anestesia geral fica restrita aos casos
especiais. Nos demais pacientes, anestesia geral ou técnicas locorregionais podem ser realizadas, e a indicação deve levar em conta os tipos clínicos de glaucoma, o grau do dano ocular
causado pela doença e as condições do olho para a realização de bloqueios. Deve-se obedecer também aos princípios que norteiam a escolha da técnica anestésica para a realização
dos procedimentos oftalmológicos.
Clinicamente, existem evidências de que o controle da PIO retarda a evolução do glaucoma primário de ângulo aberto. A PIO é o resultado da relação dos componentes da dinâmica
do humor aquoso.
Pressões cronicamente mantidas acima de 20 mmHg fazem suspeitar da presença de
glaucoma, porém, outros sinais e sintomas devem estar presentes para caracterizar a doença.
Basicamente, o glaucoma é uma neuropatia do nervo óptico que leva à sua atrofia com
consequente perda da visão. A cabeça do nervo óptico é a região mais suscetível de alterações provocadas pelo aumento da PIO. A Figura 15 mostra a cabeça do nervo óptico
(A – normal e B – com escavação decorrente da doença). A porção visível da cabeça do
nervo óptico à oftalmoscopia é chamada de disco ou papila. A Figura 16 mostra uma
papila alterada pelo glaucoma.
A cabeça do nervo óptico é irrigada principalmente pelas artérias ciliares posteriores,
porém, a camada de fibras nervosas e irrigada pela circulação retiniana. A drenagem venosa
é realizada pela veia central da retina e, em pequeno percentual, pelo sistema coroidal. O
aumento da PIO leva a diminuição do fluxo sanguíneo para a cabeça do nervo óptico, contribuindo para sua atrofia. Na realidade, atualmente, admite-se que a obstrução pode estar
envolvida na patogênese da atrofia óptica, porém, não está elucidado se fatores mecânicos
ou vasculares são primariamente responsáveis59. Estudos sugerem que, no glaucoma com
PIO alta, o fator principal seja o mecânico, enquanto, no glaucoma com pressão normal,
os fatores vasculares sejam os responsáveis diretos59. Estudos angiofluoreceinográficos em
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olhos glaucomatosos, em que foram comparados com olhos não glaucomatosos, mostram
que podem ocorrer dois tipos de problema de enchimento sanguíneo da cabeça do nervo
óptico: hipoperfusão persistente e transitória. A hipoperfusão não é só por diminuição do
fluxo, mas pode ser decorrente de leito vascular menor, de vasos pouco calibrosos ou aumento da permeabilidade desses vasos. A hipoperfusão persistente é mais frequente em olhos
glaucomatosos de baixa pressão.
Esses aspectos patogênicos são importantes na escolha da técnica anestésica, principalmente no que se refere à realização de bloqueios anestésicos, às soluções anestésicas utilizadas
e à compressão ocular após a realização dessas técnicas. O uso de adrenalina deve ser evitado.
Outro fator importante na escolha da técnica anestésica diz respeito às condições da esclera. No glaucoma crônico do adulto a esclera normalmente não está alterada, porém, nos
pacientes com alta miopia e concomitância de glaucoma pode haver estafiloma, especialmente na região equatorial. A ultrassonografia é útil na detecção desse problema, auxiliando
na escolha da técnica anestésica.

A

B

Figura 15 – A) papila normal; B) papila alterada pelo glaucoma

Figura 16 – Alteração da papila no glaucoma
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Cirurgias Vitreorretinianas
As cirurgias vitreorretinianas (CVR) têm apresentado significativa evolução nas últimas
décadas. Com o aprimoramento das técnicas cirúrgicas e o desenvolvimento de sofisticado
aparato tecnológico, procedimentos anteriormente prolongados, com grandes estímulos cirúrgicos e com internação hospitalar, passaram a ser realizados, rotineiramente, em clínicas
especializadas, com menores traumas e tempo cirúrgico, sob regime ambulatorial. Impulsionada por essa nova realidade, a anestesia para esses procedimentos cirúrgicos também
evoluiu. Há poucos anos eram realizados, frequentemente, sob anestesia geral, atualmente,
observa-se uma crescente preferência pelos bloqueios oftálmicos, também, progressivamente, menos agressivos ao longo dos anos.
É amplo o espectro de patologias vitreorretinianas em idosos, sendo, atualmente, mais
frequentes por causa do aumento da expectativa de vida. Estes são comumente acompanhados de alterações fisiológicas próprias da idade e de um variado número de doenças correlatas, com seu vasto arsenal medicamentoso.
O paciente candidato a uma CVR deve ser sempre submetido à detalhada avaliação pré-operatória. De maneira ideal, essa avaliação deve ser realizada alguns dias antes da cirurgia,
em tempo hábil para solicitar exames específicos e/ou tomar medidas para otimizar as condições gerais do paciente.
Independentemente da técnica eleita, a anestesia para cirurgia vitreorretinina
deve proporcionar:
1. alívio da dor operatória,
2. adequada acinesia ocular;
3. manutenção da normopressão intraocular;
4. o mínimo de risco de complicação ocular e sistêmica;
5. rápida recuperação anestésica;
6. controle do dor pós-operatória.
Tanto a anestesia geral quanto as anestesias acinéticas – estas correntemente chamadas de bloqueios oftálmicos – podem estar bem indicadas nos diferentes tipos de VCR.
Atualmente, os bloqueios são cada vez mais utilizados. Estes apresentam como principais
vantagens a boa qualidade da anestesia; o baixo risco de complicações, principalmente em
pacientes com alto risco anestésico; proteção contra o reflexo oculocardíaco; adequada
analgesia; menor incidência de náusea e vômito no pós-operatório; além de alta mais precoce do paciente, diminuindo o tempo de permanência no leito, com redução dos custos finais.

Anestesia geral em cirurgias vitreorretinianas
Embora exista crescente popularidade dos bloqueios oftálmicos na CVR, estes não são
isentos de risco.
Durante muitos anos, a anestesia geral se mostrou eficiente e segura para procedimentos
oftalmológicos para os pacientes idosos e com várias comorbidades. Tanto os anestésicos
inalatórios quanto os venosos podem ser utilizados com segurança e eficiência. A escolha
dos anestésicos deve considerar suas características farmacológicas, interações com os medicamentos utilizados pelo paciente e a experiência dos profissionais em utilizá-los. Com a
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evolução das cirurgias, menores tempos cirúrgicos e necessidade de alta precoce, a preferência por anestésicos gerais de curta duração é prudente.
Cuidados especiais devem ser observados quanto à imobilidade completa do paciente,
sendo preferível utilizar bloqueadores neuromusculares, mantendo o paciente sob respiração controlada mecânica, e proporcionar melhor ventilação pulmonar, com menor
potencial de retenção de gás carbônico peroperatório, diminuindo a incidência de náusea
e vômito pós-operatórios.
As máscaras laríngeas podem ser utilizadas, pois têm a vantagem de não necessitarem de
anestesia muito profunda para sua colocação e desencadearem menos reflexos autonômicos
do que as manobras de laringoscopia e intubação orotraqueal. É desvantagem dessa técnica
menor proteção das vias aéreas. Assim, em pacientes de alto risco para refluxo gastroesofágico e broncoaspiração, como os diabéticos, a intubação tradicional, utilizando tubo traqueal
com balonete, é mais segura.
A profundidade da anestesia deve ser cuidadosamente monitorada. Nas anestesias gerais
pode haver um decréscimo acentuado da pressão arterial, com possível isquemia retiniana
e consequente prejuízo irreparável da qualidade visual do paciente. Anestesias superficiais
são acompanhadas de aumento na incidência e gravidade do reflexo oculocardíaco, elevação
da pressão intraocular e possibilidade de movimentação brusca do paciente, com desdobramentos, às vezes, desastrosos, mesmo para cirurgiões altamente capacitados.
Na CVR é comum a injeção intraocular de gases para reparação ou prevenção do descolamento da retina. Se uma bolha de ar/gás é colocada dentro do olho em paciente sob anestesia geral, com a utilização de óxido nitroso, esse anestésico pode se difundir para dentro
da bolha, causando sua expansão, que pode elevar a pressão intraocular, com possibilidade
de oclusão da artéria central da retina e consequente cegueira permanente. Portanto, é imperioso interromper a utilização de N20 antes de injetar ar/gás no olho. Sua utilização está
contraindicada em procedimentos futuros até a absorção completa do ar/gás. Essa absorção
varia de um gás para outro, podendo chegar até 35 dias em alguns casos. O mesmo efeito
pode ocorrer com a descompressão aérea, assim, paciente com bolha de ar/gás intraocular
deve ser orientado a evitar viagens aéreas até sua completa absorção.
Nos pacientes submetidos à anestesia geral para CVR em que não há contraindicação
para a realização de bloqueios oftálmicos, as duas técnicas podem ser associadas. Essa combinação anestésica proporciona boa estabilidade hemodinâmica intraoperatória e proteção
contra o reflexo oculocardíaco. Há também relatos na literatura de menor incidência de
náusea e vômito e melhor analgesia no pós-operatório.

Sedação em cirurgias vitreorretinianas
Os pacientes devem estar sem dor, relaxados, conscientes e devem ser capazes de se comunicar com o cirurgião durante a CVR. A sedação, além de diminuir a ansiedade, deve
colaborar com a estabilidade hemodinâmica, evitando picos hipertensivos e episódios de
taquicardia no intraoperatório. O paciente deve ser cuidadosamente monitorizado e o anestesiologista deve estar atento durante todo o ato cirúrgico. Oxigênio deve ser administrado
durante todo a ato operatório, embaixo dos campos cirúrgicos, para evitar também o acúmulo e a reinalação de gás carbônico (CO2). A sedação deve ser iniciada antes da realização
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do bloqueio, procurando promover amnésia da punção anestésica. Durante a cirurgia, o
paciente deve ser mantido sob sedação consciente. Quando excessiva, a sedação pode ser
acompanhada de queda da base da língua do paciente, com o esforço respiratório gerando movimentos amplos do tórax e da cabeça, diminuição do retorno venoso e aumento da
pressão intraocular por engurgitamento venoso. Diante dessa situação, o anestesiologista
deve interromper imediatamente a sedação e, por vezes, atuar manualmente para melhorar o padrão respiratório do paciente, concorrendo com o cirurgião no campo cirúrgico e,
eventualmente, interrompendo o ato cirúrgico até a superficialização da sedação. Podem
ocorrer perda do comando verbal sobre o paciente e até mesmo agitação psicomotora. Nas
situações mais dramáticas, deve ser avaliada a necessidade de reversão da sedação com o
uso de antagonistas específicos para o sedativo usado ou mesmo a conversão para anestesia
geral. Alguns sedativos e hipnóticos podem ser úteis na sedação das CVR. Deve-se estar
atento ao fato de que, nos pacientes idosos, as doses dos medicamentos devem ser diminuídas quando comparadas com adultos jovens e hígidos. É boa conduta administrar os
sedativos em pequenas doses, fracionadas. Lembrar sempre que o período de latência dos
medicamentos está aumentado nos idosos, devendo o anestesiologista aguardar período de
tempo suficiente antes de injetar doses subsequentes. Essa tática é prudente e segura, uma
vez que há grande variação individual dos idosos quanto à sensibilidade aos sedativos. Preferência deve ser dada aos sedativos de curta duração e com boa estabilidade cardiovascular.
Os medicamentos mais citados em sedação para bloqueios oftálmicos são: propofol; midazolam; diazepam; fentanil; sufentanil e remifentanil, usados isoladamente ou associados.
Importante ressaltar que a sedação não pode, nem deve, ser utilizada como salvação, nos
casos de bloqueio anestésico insuficiente. Nessas situações, deve-se avaliar, caso a caso, a
possibilidade de converter para anestesia geral ou mesmo realizar novo bloqueio. Nas CVR,
boa opção é a injeção subtenoniana da solução anestésica em uso, facilmente realizada pelo
cirurgião, pois essa via é de fácil acesso nessas cirurgias. Caso a cirurgia esteja sendo finalizada e o bloqueio tenha perdido sua eficácia, pode-se instilar anestésico local, promovendo
analgesia suficiente para o seu término.

Dacriocistorrinostomias
As dacriocistites são frequentes em idosos e podem levar à obstrução do canal lacrimonasal, com necessidade de cirurgia para sua simples desobstrução ou até a formação de via
alternativa que inclui osteotomia nasal para proporcionar o escoamento do conteúdo do
saco lacrimal. Existem duas abordagens que podem ser feitas: por via externa, no canto medial, ou por via endonasal. Para a abordagem por via endonasal por videocirurgia, a anestesia
geral é técnica de escolha. Pela via externa existe a possibilidade da realização de bloqueio
no nervo nasociliar. No entanto, é sempre necessário lembrar que a incisão da mucosa nasal
e a osteotomia podem levar a sangramento importante e comprometer a patência das vias
aéreas, especialmente nos pacientes sob sedação. O desconforto da osteotomia, mesmo com
bloqueio efetivo, é um fator de agitação cuja abolição pode necessitar de conversão para
anestesia geral.
A simples amputação do saco lacrimal pode ser realizada com sedação e bloqueio do
nervo nasocilliar.
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Cirurgias das Pálpebras
As cirurgias das pálpebras, especialmente da pálpebra superior para correção de dermatocalase, podem ser realizadas com bloqueio dos nervos supratrocelar, suprarorbitário,
lacrimal e zigomático. Para a analgesia das pálpebras inferiores, o bloqueio do nervo intraorbitário pelas vias transdérmica ou intraorbital é suficiente. Todos esses bloqueios estão bem
descritos no Atlas de Técnicas de Bloqueios Regionais, 2013, publicação oficial da Sociedade
Brasileira de Anestesiologia.

Trauma Ocular
Traumas oculares em idosos são raros. Podem envolver as pálpebras e o globo ocular,
isoladamente ou concomitantemente. Os traumas podem ser extensos, com grandes lesões
das pálpebras, da córnea e da esclera. Lesões penetrantes do globo ocular representam situações de emergência, especialmente aquelas que expõem a íris e as que apresentam perda
de conteúdo do globo ocular.
A principal preocupação do anestesiologista na situação de emergência é com a obtenção
das vias aéreas, evitando a aspiração de conteúdo gástrico decorrente de regurgitação e/ou
vômito durante a indução e recuperação da anestesia.
Embora alguns casos de lesão penetrante do globo ocular possam ser resolvidos com
bloqueio ocular, exatamente nos casos mais graves e extensos a anestesia geral se impõe.
Em alguns casos é possível realizar bloqueio ocular com sedação leve para cirurgia de
lesão penetrante do globo ocular. No entanto, é necessário tomar os devidos cuidados na
seleção dos pacientes e na verificação correta do tipo e da extensão da lesão.
Quanto à anestesia geral com o paciente de estômago cheio, fundamentalmente, existem
três técnicas para a abordagem da via aérea e intubação traqueal: paciente acordado, uso de
succinilcolina e uso de bloqueador neuromuscular adespolariazante.
Deve ser levado sempre em consideração que tosse, esforço e vômitos levam ao aumento
da PIO e, consequentemente, da possibilidade de extrusão de conteúdo ocular com agravamento da lesão. Assim sendo, a intubação traqueal com o paciente acordado fica, em princípio, descartada.
A succinilcolina é o fármaco mais empregado, apesar de ser sabido que aumenta a PIO.
Condutas para minimizar esse problema devem ser adotadas. A primeira é manter o paciente em cefaloaclive, o que facilita a drenagem venosa e, consequentemente, diminui a PIO.
A administração prévia de pequenas doses de benzodiazepínicos e/ou hipnóticos diminui
o efeito da succinilcolina sobre a PIO, assim como a pré-curarização. Na realidade, isso só
poderá ser feito se as condições clínicas do paciente permitir. Assim, doses pré-curarizantes
de bloqueador neuromuscular – fentanil, midazolam, lidocaína –, que não cheguem a abolir
a consciência e os reflexos laríngeos e faríngeos podem ser feitas. Em seguida, deve-se proceder à pré-oxigenação a 100%, com máscara facial, por cinco minutos, para, posteriormente,
realizar a manobra de Sellick, aplicar a injeção de hipnótico associado à succinilcolina (1,5 a
2 mg.kg-1)e proceder à larigoscopia e intubação traqueal60-64.
Bloqueador neuromuscular não despolarizante também poderá ser utilizado em técnicas
de indução sequencial rápida.
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É necessário lembrar que, no momento da extubação traqueal, também poderá ocorrer
aspiração do conteúdo gástrico, sendo necessário que o paciente seja extubado consciente
e com a presença dos reflexos. Assim sendo, é necessário que o cirurgião faça boas suturas
do ferimento ocular, pois tosse, esforço e aumento da PIO podem ocorrer no pós-operatório imediato.

Considerações Finais
A visão é um dos sentidos mais importantes dos seres humanos, pois permite a rápida
interação entre as pessoas e o meio ambiente. A perda da visão faz com que condutas rápidas
sejam tomadas na tentativa de recobrá-la.
Os avanços tecnológicos permitiram obter melhores desfechos dos procedimentos.
Assim sendo, os princípios da anestesia oftálmica somados ao bom senso e a uma boa técnica permitem, na maioria das vezes, proporcionar a recuperação da visão com mínimos
eventos adversos.
Os resultados dos desfechos favoráveis à anestesia nos pacientes idosos, em sua maioria em regime ambulatorial, nos permitem afirmar que é possível realizá-las com eficácia
e segurança.
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Anestesia para Cirurgia Cardíaca e Torácica
Introdução
Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, entre
1940 e 2015, o índice de expectativa de vida do brasileiro passou de 45,5 para 75,5 anos, um
aumento de 30 anos1. A prevalência das doenças cardiovasculares, que permanecem como
as principais causas de mortalidade na nossa população, está aumentada nos indivíduos com
mais de 65 anos2 . Com o aumento na expectativa de vida e em razão da alta incidência de
doença cardiovascular na idade avançada, mais pacientes idosos são potenciais candidatos a
serem submetidos a cirurgias cardíacas.
A idade é um preditor independente para o aumento de morbidade e mortalidade, sendo
um fator preditivo presente entre os principais sistemas de avaliação de risco em cirurgia
cardíaca3,4. Apesar do maior risco na população idosa, estudos têm demonstrado que a
maioria dos procedimentos cardíacos podem ser realizados com resultados satisfatórios,
inclusive com melhora na qualidade de vida5.
A decisão de se operar o paciente idoso não deve ser com base somente na sua idade
cronológica, e sim na avaliação individual do risco e do benefício do procedimento. Uma
boa avaliação multidisciplinar pré-operatória, com o objetivo de identificar os fatores de
risco que contribuem para aumentar os eventos adversos, é primordial. O planejamento adequado do procedimento anestésico-cirúrgico e o conhecimento das alterações
fisiológicas do envelhecimento são importantes para os profissionais que participam
de intervenções nos pacientes idosos. Outros fatores que impactam de forma favorável
no resultado das cirurgias cardíacas no idoso são: utilização de uma técnica cirúrgica
meticulosa, boa proteção miocárdica, tempo curto de circulação extracorpórea, preocupação na utilização de técnicas de conservação sanguínea perioperatória e cuidados
pós-operatórios adequados 6 .
Embora nem sempre seja possível melhorar as condições da doença de base, o reconhecimento dos fatores de risco adicional pode modificar nossa conduta anestésica de modo que
tenha um impacto positivo no desfecho para o paciente.

Alterações Fisiológicas do Envelhecimento Cardiopulmonar
Um dos aspectos mais importantes na fisiologia do idoso está relacionado com a progressiva diminuição da reserva funcional que ocorre em todos os sistemas. Essa perda funcional
promove alterações clínicas relevantes aos sistemas cardiovascular e respiratório.

Sistema cardiovascular
O processo de envelhecimento está associado às alterações primárias e secundárias no
sistema cardiovascular. Com o passar dos anos ocorre uma diminuição do número de miócitos, hipertrofia ventricular esquerda, alterações no sistema de condução e diminuição da
complacência dos vasos arteriais7. Funcionalmente, essas alterações podem levar a diminuição da contratilidade ventricular, disfunção diastólica, aumento das pressões de enchimen228 | Educação Continuada em Anestesiologia - Volume VIII

to atrial e ventricular, aumento da pressão arterial sistólica, diminuição na reserva de fluxo
coronariano e uma maior prevalência de arritmias8.
A alteração mais importante relacionada com o sistema autonômico do paciente idoso é
a diminuição na resposta à estimulação dos betarreceptores. Essa alteração limita a resposta
cardíaca ao aumento da demanda de fluxo em situações de estresse, tornando o idoso mais
suscetível à falência cardíaca aguda e crônica9. A presença de disfunção diastólica faz com
que os idosos tolerem pouco os ritmos não sinusais, sendo fundamental a manutenção da
contribuição do átrio ao enchimento ventricular. As alterações cardiovasculares decorrentes
do envelhecimento e suas potenciais implicações clínicas estão relacionadas na Tabela 1.
Tabela 1 – Potenciais implicações clínicas relacionadas com as alterações cardiovasculares
nos pacientes idosos
Alterações cardiovasculares no idoso
Implicações clínicas
Diminuição da complacência miocárdica

Disfunção diastólica, maior risco de
dispneia, menor tolerância ao exercício e
maior risco de IC

Diminuição da complacência vascular

Hipertensão sistólica, hipertrofia do VE

Alteração no sistema de condução

Maior prevalência de arritmias

Aumento atrial esquerdo

Maior risco de fibrilação atrial

Disfunção autonômica e diminuição da
responsividade dos β-receptores

Maior risco de hipotensão postural e
síncope, maior labilidade pressórica

Alterações estruturais na válvula aórtica

Aumento da pós-carga, débito cardíaco fixo
e maior risco de isquemia miocárdica

IC = insuficiência cardíaca; VE= ventrículo esquerdo. (Adaptado de Priebe HJ. The age cardiovascular risk
patient. Br J Anaesth, 2000; 85:763-778.)

Sistema respiratório
O envelhecimento também afeta a estrutura e a função do sistema respiratório, principalmente pela redução da complacência torácica e pelo aumento da complacência pulmonar. Essas alterações estão relacionadas com a diminuição das fibras elásticas da caixa
torácica e a redução da produção de surfactante10. As modificações na mecânica pulmonar
do idoso cursam com aumento no volume residual e na capacidade residual funcional. O
volume residual aumenta cerca de 5% a 10% por década de vida11.
As respostas fisiológicas à hipóxia e à hipercapnia podem estar comprometidas com a
idade, sendo, provavelmente, secundárias a alterações na sensibilidade dos quimiorreceptores do sistema nervoso central12 . Essas alterações comprometem a proteção usual contra
períodos de hipoxemia após a anestesia e a cirurgia. Mecanismos protetores relacionados
com a tosse e com a deglutição estão diminuídos com o passar dos anos, colocando os pacientes geriátricos mais suscetíveis a broncoaspiração11. Finalmente, o clearance de secreção
das vias aéreas também está diminuído pelo comprometimento da função ciliar, podendo
aumentar o risco de infecções no trato respiratório dos idosos13.
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Todas essas alterações na estrutura e mecânica pulmonar, no controle da respiração e na
diminuição dos mecanismos protetores das vias aéreas colocam o paciente geriátrico com
maiores riscos para complicações pulmonares no período perioperatório.

Considerações Gerais na Avaliação Pré-operatória
Um dos principais objetivos na anestesia cardíaca do paciente idoso está relacionado
com a sua recuperação funcional, com o intuito de preservar a autonomia e a independência
na realização das tarefas do dia a dia, evitando declínio funcional.
O risco cirúrgico nos pacientes com mais de 65 anos está principalmente relacionado
com os seguintes fatores: idade; condição física (ASA); presença de comorbidades; caráter
da cirurgia (eletiva × urgência) e tipo de cirurgia. Nos indivíduos idosos existe uma grande
prevalência de doença cerebrovascular; disfunção sistólica e diastólica ventricular; diabetes
mellitus; doença pulmonar obstrutiva crônica; disfunção renal e doença arterial periférica.
A identificação precoce das comorbidades cardiovasculares e sistêmicas é mandatória não
só para a estratificação do risco cirúrgico, como também para o planejamento de medidas
de otimização dos candidatos a cirurgias cardíacas e torácicas.
Fruitman D. e colaboradores demonstraram que, em pacientes octogenários, a insuficiência renal e as cirurgias de urgência e emergência estavam relacionadas com maior
mortalidade precoce. Indivíduos com insuficiência renal apresentaram uma probabilidade
quatro vezes maior de morrer em 30 dias quando comparado com os pacientes sem insuficiência renal14.
As complicações neurológicas representam um dos principais riscos para os pacientes
idosos submetidos a cirurgia cardíaca15. Dentre as principais complicações que afetam o
sistema nervoso central estão: delirium, disfunção cognitiva pós-operatória e acidente vascular encefálico. Protocolos estruturados com objetivo de prevenção e identificação dos
fatores de risco para delirium devem ser empregados nos pacientes idosos16.
Os pacientes idosos são mais propensos a instabilidade hemodinâmica em razão do aumento do tônus simpático, disfunção autonômica e diminuição da responsividade dos betarreceptores. A dependência da pré-carga para gerar um débito cardíaco adequado torna esses
pacientes mais vulneráveis às drogas vasodilatadoras, inotrópicas e cronotrópicas negativas
na indução e manutenção da anestesia. A monitorização e reposição volêmica adequada são
fundamentais para a manutenção da estabilidade hemodinâmica do paciente idoso.

Anestesia para Cirurgia Cardíaca no Idoso
Ciência e tecnologia. A anestesia para cirurgia cardíaca permanece em constante aperfeiçoamento. Publicações sobre monitorização, coagulação e manejo hemodinâmico são realizadas constantemente e cabe a nós, anestesiologistas, avaliar a mudança do conhecimento e,
com sabedoria, introduzir adequadamente os novos tratamentos na prática diária17.
No prefácio da sexta edição do intitulado Cardiac Anesthesia – The Echo Era, Kaplan
et al.18 descrevem como os avanços nessa especialidade foram além dos preceitos básicos.
Nessa edição, os autores dão ênfase aos métodos diagnósticos que foram introduzidos na
especialidade e que agora estão nos guiando em procedimentos. O uso do ultrassom para
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guiar as punções, monitorizar e estabelecer diagnósticos no intraoperatório se tornou uma
constante em muitos centros cirúrgicos. É a chamada “Era do Eco” na anestesia. Da mesma
forma, a própria cirurgia cardíaca se revolucionou aplicando técnicas cirúrgicas que podem
evitar a esternotomia e, muitas vezes, a própria circulação extracorpórea.
Apesar dos avanços tecnológicos no perioperatório, a idade e o grau de fragilidade
do paciente ainda representam um risco significativo de morbimortalidade na cirurgia
cardíaca, especialmente nas cirurgias de coração aberto, muitas vezes contraindicando
certos procedimentos19.

Epidemiologia
A estenose aórtica é a doença estrutural cardíaca mais comum em idosos, com uma
prevalência estimada de 20%20. A troca de valva aórtica (TVA) é o tratamento de escolha
para o paciente sintomático, porém, nos pacientes idosos com comorbidades e alto grau
de fragilidade, essa cirurgia é muitas vezes contraindicada pelo risco cirúrgico proibitivo.
Uma opção recente, viável para esses pacientes é o implante de valva aórtica transcateter
(TAVI). O TAVI é uma técnica na qual a valva é montada em um cateter e inserida no local
da valva nativa, em geral por via percutânea transfemoral, evitando a esternotomia, a circulação extracorpórea (CEC) e o clampeamento aórtico, tão deletérios para os idosos. Os
pacientes com contraindicação da via femoral podem realizar o TAVI por outras vias, como
a transubclávia/axilar ou a transapical. O estudo multicêntrico Partner, publicado em 2010,
randomizou pacientes com estenose aórtica importante sintomática a não candidatos à
TVA para o tratamento padrão versus TAVI e demonstrou que os pacientes do grupo TAVI
tiveram menor taxa de mortalidade (TAVI 46,5% versus padrão 71,6%) em comparação
com o grupo com tratamento padrão21. Em 2016, o estudo Partner 2 comparou TAVI versus
TVA convencional para pacientes com risco intermediário e concluiu que o grupo TAVI
teve desfecho de morbimortalidade similar ao grupo de TVA convencional22 . Dessa forma,
o TAVI se tornou o tratamento de escolha nos idosos de risco proibitivo e alto e em alguns
pacientes de risco intermediário.
A insuficiência mitral é a segunda lesão valvar mais frequente nos idosos. Mirabel
et al. demonstraram que 49% dos pacientes sintomáticos e candidatos a plastia mitral
foram recusados, e a idade avançada foi a causa mais frequente19. Uma das explicações
é que muitos cirurgiões preferem a troca da valva mitral nos pacientes octogenários por
ser mais rápida e com menor tempo de CEC. Recentemente, um dispositivo percutâneo
chamado MitralClip® tem sido utilizado para tratar casos específicos de insuficiência
mitral, e, por ser um tratamento menos invasivos, tem sido também utilizado nos idosos
de alto risco cirúrgico23 .
Outra doença frequente na população idosa é a doença coronariana. Estudos da década
de 1980 demonstravam mortalidade pós-revascularização miocárdica (RM) cirúrgica de
até 24% em octogenários, inviabilizando o procedimento nesses pacientes. Atualmente, a
mortalidade para esse procedimento nessa população diminuiu drasticamente, variando
de 1,9% a 10% dependendo do centro24, o que permite que os idosos se beneficiem desse
tratamento e melhora a expectativa e a qualidade de vida.
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Avaliação pré-anestésica
Além dos exames e dados clínicos solicitados usualmente para os pacientes candidatos
a cirurgia cardíaca, nos idosos dois escores de risco têm sido utilizados para avaliar o risco
cirúrgico e prever complicações pós-operatórias.
Um deles é o grau de fragilidade do paciente idoso25, que é descrito como uma síndrome
geriátrica caracterizada pelo excesso de vulnerabilidade aos agentes estressores com redução
da habilidade de manter ou retornar a homeostase após um evento desestabilizante como
uma cirurgia26. Dois pacientes com a mesma idade podem ter mortalidades pós-operatórias
totalmente diferentes se um deles for considerado frágil.
O outro escore é o risco de disfunção cognitiva pós-cirurgia cardíaca. A disfunção cognitiva pós-operatória tem como manifestações clínicas a deterioração da memória, da atenção,
a diminuição das habilidades motoras e cognitivas. Sua incidência varia consideravelmente,
mas pode atingir 50% a 70% uma semana após a cirurgia, podendo alcançar até 40% após
cinco anos de pós-operatório27. Em um estudo com pacientes com expectativa de vida limitada, a maioria dos idosos não se submeteria a um tratamento que aumentasse sua sobrevida, mas que tivesse grande risco de disfunção cognitiva e/ou funcional28. Por isso, esse tema
deve ser abordado pela equipe de cirurgia cardíaca no pré-operatório.
Entre as medidas preventivas que podem ser empregadas no pré-operatório têm-se: reabilitação com fisioterapia e exercícios adequados; correção da desnutrição e recuperação da
reserva proteica; e estabilização das comorbidades com otimização do tratamento clínico.

Manejo intraoperatório
O manejo hemodinâmico intraoperatório é extremamente importante para a diminuição de complicações pós-operatórias como infarto, acidentes vasculares cerebrais, insuficiência renal, delirium e disfunção cognitiva nos idosos. Por isso, a melhor monitorização
hemodinâmica e menos invasiva deve ser empregada.
Diversos estudos têm demonstrado a efetividade da ecocardiografia transesofágica
(ETE) nas cirurgias cardíacas. A ETE apresenta novas informações em 13% a 45% dos casos
monitorizados e modifica o tratamento proposto de 10% a 52% dos casos29.
Conforme o consenso de 2011 da American Society of Anesthesiologists (ASE) e da
Society of Cardiovascular Anesthesiologists (SCA) sobre o uso intraoperatório da ETE,
têm indicação de ETE todos os pacientes submetidos à cirurgia com o coração aberto, nas
cirurgias baseadas em cateter (TAVI, MitralClip etc.) e nas revascularizações miocárdicas
de alto risco30.
A ETE intraoperatória tem como objetivos confirmar e refinar o diagnóstico pré-operatório; detectar novas patologias não diagnosticadas nos exames pré-operatório;
guiar o manejo hemodinâmico e anestésico e avaliar o resultado final da cirurgia. A
ETE possui contraindicações que devem ser respeitadas para que não ocorram efeitos
adversos indesejados 30.
Além disso, a ecocardiografia epiaórtica pode ser utilizada para identificar quaisquer lesões ateroscleróticas antes da manipulação ou canulação da aorta, reduzindo os incidentes
embólicos, especialmente em pacientes idosos, em que a ateromatose é frequente.
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O manejo hemodinâmico pré-CEC deve se modificar dependendo da patologia de base.
A Tabela 2 resume os objetivos hemodinâmicos durante a anestesia das principais patologias cardíacas encontradas na população idosa.
A anestesia geral é a técnica de escolha para cirurgia cardíaca convencional, TAVI transapical e implante de MitralClip. Nos procedimentos percutâneos de menor duração, como
a TAVI transfemoral, a maioria dos centros também utiliza a anestesia geral como técnica
de escolha em razão do melhor controle da ventilação (a ventilação mecânica evita hipercarbia e hipóxia e permite momentos de apneia se necessário para limitar a translocação do
coração principalmente durante a valvuloplastia), pela imobilidade, pela possibilidade de
instabilidade hemodinâmica após a taquicardia ventricular induzida para permitir a abertura da prótese e por permitir o uso da ETE 3D durante todo o procedimento, tanto para
monitorização hemodinâmica como para avaliação pré- e pós-implante da valva.
Alguns centros, com grande experiência em TAVI, têm utilizado sedação leve e anestesia local, como técnica anestésica, pela menor instabilidade hemodinâmica (provocada pela
indução da anestesia geral e da ventilação mecânica), menor uso de fármacos vasoativos
e menor tempo de permanência em UTI relatada em algumas casuísticas31. Porém, uma
metanálise que incluiu 6.718 pacientes obteve uma taxa de conversão de sedação para anestesia geral em 17% dos casos, principalmente por complicações vasculares e intubação de
urgência por instabilidade hemodinâmica32 . Outro estudo com 2.326 pacientes, que comparou sedação versus anestesia geral para TAVI, obteve maior incidência de insuficiência
aórtica após o procedimento no grupo sedação33. Apesar de ser utilizado o ecotranstorácico
(ETT) na TAVI com sedação, a ETE tem inúmeras vantagens sobre o ETT. A ETE pode ser
utilizada do início ao fim do procedimento avaliando batida a batida a função ventricular e
complicações como tamponamento, ruptura de aorta, dissecção, alteração da contratilidade regional, insuficiência paravalvar, além de auxiliar planejamento cirúrgico pré-implante e guiar o procedimento em tempo real. A ETE tem maior resolução temporal e melhor
qualidade de imagem. Frequentemente, as imagens obtidas pelo ETT durante a TAVI são
subótimas pelo decúbito dorsal obrigatório durante o procedimento, cirurgias e próteses
prévias, deformidades torácicas nos idosos e presença de enfisema. Concluindo, a decisão da
técnica anestésica (sedação versus anestesia geral) deve ser com base na experiência do time
de cirurgia cardíaca e das políticas hospitalares locais, até que haja estudos randomizados de
boa qualidade sobre o assunto que guiem a prática clínica.
Dos fármacos anestésicos, os benzodiazepínicos devem ser evitados, ou abolidos, por sua
associação ao aumento da incidência de delirium e da morbidade do paciente34. Difenidramina, escopolamina e prometazina também são medicações inapropriadas para os idosos25. A
monitorização e manutenção da profundidade anestésica adequada são estratégias positivas
na anestesia do paciente idoso. Estudos têm demonstrado a associação entre o aumento da
profundidade anestésica e a mortalidade35; outros têm constatado a redução da incidência
de delirium nos pacientes mantidos com menor profundidade anestésica36. Uma ventilação
protetora também deve ser empregada por ser uma boa prática já estabelecida e diminuir a
incidência de complicações pulmonares, uma causa frequente de óbito no pós-operatório
dos pacientes idosos. A temperatura deve ser extremamente controlada e monitorizada. O
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aquecimento rápido durante a CEC está associado ao aumento das complicações neurológicas37 e ao aumento dos biomarcadores de injúria cerebral38. Já a hipotermia está associada a
maiores complicações cardiovascular, coagulopatia e ao aumento de transfusão sanguínea.
O manejo do sangramento e da transfusão sanguínea é outro ponto crucial no desfecho
do paciente. Diversos estudos têm demonstrado os efeitos deletérios da transfusão sanguínea em cirurgia cardíaca, como demonstrado no estudo Tracs39. Esse trabalho, por meio de
um estudo prospectivo e randomizado, concluiu que a transfusão sanguínea em cirurgia
cardíaca foi um fator de risco independente para complicações clínicas e óbito em 30 dias
de pós-operatório. O mesmo grupo de pesquisadores demonstrou que quando pacientes
idosos, maiores de 65 anos, eram submetidos à estratégia restritiva de transfusão sanguínea
em cirurgia cardíaca tinham maior incidência de choque cardiogênico no pós-operatório,
concluindo que a anemia pode ser mais arriscada que a transfusão sanguínea em pacientes idosos40. Dessa forma, esforços intensivos devem ser estabelecidos para evitar a anemia
pré-operatória e manter a conservação sanguínea do paciente com uso de antifibrinolíticos,
equipamento de recuperação sanguínea (cell-saver) e técnicas cirúrgicas menos invasivas.
Porém, se a perda sanguínea excessiva ocorrer, a transfusão sanguínea deve ser realizada
com base em metas hemodinâmicas para aumento da oxigenação tecidual, prevenção do
baixo débito cardíaco e disfunção orgânica.
Tabela 2 – Metas hemodinâmicas pré-CEC durante anestesia cardíaca em idosos
Patologia

Pré-carga Pós-carga
prévia
prévia

Meta hemodinâmica

Prevenir/evitar
Hipotensão
Queda RVS
Taquicardia (isquemia)
Bradicardia
↓ DC

Estenose aórtica

↑

↑

Ritmo sinusal
Manter PPC adequada:
↑ PAD e ↓ PDFVE

Insuficiência
aórtica

↑

↓

Aumentar fluxo aórtico
anterógrado

Bradicardia
↓ contralidade miocárdica

Estenose mitral

Normal
ou ↑

Normal

FC ↓

Taquicardia
Vasoconstrição pulmonar

Insuficiência mitral

↑

↓

Taquicardia
Vasodilatação

Bradicardia
↓ contralidade miocárdica

Insuficiência
coronariana

Normal
ou ↑

Normal
ou ↑

FC ↓
Manter PPC adequada:
↑ PAD e ↓ PDFVE

Taquicardia e inotrópicos;
preferência por BIA se ↓ DC/
hipotensão/dor torácica

Aneurisma Aorta

Normal
ou ↑

Normal
ou ↑

Manter FC e PA dentro
da normalidade

Taquicardia e hipertensão
(principalmente durante
esternotomia e canulação da aorta)

↑ = aumentada; ↓ = diminuída/reduzida; CEC = circulação extracorpórea; PPC = pressão de perfusão
coronariana; PAD = pressão arterial diastólica; PDFVE= pressão diastólica final do ventrículo esquerdo;
RVS = resistência vascular sistêmica; DC = débito cardíaco; BIA = balão intra-aórtico. (Adaptado de Tessmer CSG, Galas FRG, Ferro MPM, Piccioni MA. Tratado de Anestesiologia SAESP. 8ª ed. São Paulo:
Atheneu, 2017.)
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Anestesia para Cirurgia Torácica no Idoso
Durante o século XX, tivemos a população acima de 65 anos triplicada para 13%. Espera-se que, até 2020, essa taxa aumente mais de 30%41. O câncer de pulmão acomete uma a cada
15 pessoas acima de 70 anos, conforme dados de 201542 . Os procedimentos torácicos no
idoso incluem broncoscopias, mediastinoscopias, videotoracoscopias, sendo dada especial
atenção, neste capítulo, para a ressecção pulmonar (lobectomias e pneumectomias) por ser
a cirurgia torácica mais comum no idoso, com consequente alta morbimortalidade associada quando comparada ao adulto jovem.

Avaliação pré-operatória
A perda degenerativa da elasticidade da parede torácica e a redução da massa muscular,
frequentemente, levam à exaustão da força muscular no idoso e consequente desmame ventilatório dificultoso43. O volume expiratório forçado em um segundo (VEF1) e a capacidade vital
forçada (CVF) diminuem com a idade. A capacidade pulmonar total (CPT) é menos alterada
por causa do aumento do volume residual (VR). A área de troca gasosa e a permeabilidade
capilar diminuem, reduzindo a paO2, que pode ser estimada pela equação: paO2 = 103 – 1/3
da idade. Todos os pacientes submetidos à cirurgia de ressecção pulmonar deverão realizar
testes de função pulmonar. O VEF1 obtido pela espirometria é a medida mais comum para determinar a condição cirúrgica do paciente. A espirometria e a CDCO (capacidade de difusão
do monóxido de carbono) podem ser exames complementares nos casos de doença do parênquima difusa e dispneia não compatível com o VEF1. Testes adicionais, nesses casos, como o
consumo de oxigênio máximo (VO2máx) e a cintilografia de ventilação/perfusão, podem ser
úteis. Estimativa anatômica, cintilografia de ventilação/perfusão e tomografia computadorizada quantitativa podem ser usadas para determinar o VEF1 e a CDCO resultantes após a
ressecção pulmonar, cujo valor não deve ser menor que 40%44 (veja a Figura 1).

Figura 1 – Fluxograma da avaliação pré-operatória em ressecção pulmonar no idoso
CDCO = capacidade de difusão do monóxido de carbono; VEF1 = volume expiratório forçado em 1 segundo;
CVF = capacidade vital forçada; VO2 máx = consumo de oxigênio máximo. (Adaptado de Jaklitsch M, Billmeier S. Preoperative evaluation and risk assessment for elderly thoracic surgery patients. Thorac Surg Clin.
2009; 19(3):301-12.)
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A necessidade de cuidados intensivos depois da ressecção pulmonar é frequente no idoso. Podemos seguir o critério estabelecido por Jordan & Evans em 2008, que inclui a presença de um dos seguintes: idade maior que 70 anos; doença pulmonar fibrótica; avaliação
de risco cardiovascular positiva; estado físico ASA elevado com baixa capacidade funcional
e função pulmonar baixa45. Além disso, um sistema de escore de risco para eventos cardiovasculares no período pós-operatório em cirurgias pulmonares de grande porte foi recentemente publicado, podendo ajudar a decidir os pacientes que necessitam de uma vigilância
cardiovascular otimizada46.

Manejo intraoperatório
A utilização de técnicas de isolamento pulmonar e seu consequente manejo ventilatório
nas cirurgias de ressecção selam o caráter único desse tipo de procedimento. No passado,
bloqueadores brônquicos (cateter de Fogarty) e tubos de lúmen únicos eram frequentemente usados para o isolamento pulmonar. Esses tubos raramente são utilizados hoje por
causa de problemas como a inabilidade de remover secreções do pulmão não ventilado e
dificuldades técnicas no isolamento. O tubo endobrônquico de duplo lúmen Robertshaw é o
mais usado na prática clínica atual em razão do fato de ter uma curvatura fixa sem o gancho
traqueal, que evita a laceração da traqueia e o kinking na via aérea; ele está disponível nos
tamanhos 35-41 French (Mallinckrodt, Rusch, Sheridan). O 37 Fr pode ser usado na maioria das mulheres adultas e o 39 Fr, da mesma forma, nos homens. A crescente necessidade de
uma alternativa para superar dificuldades técnicas no isolamento pulmonar (p. ex.: via aérea
difícil, necessidade de troca do tubo frequente) levou ao aparecimento de formas modernas de bloqueadores brônquicos (BB) como o BB Arndt (Ardnt, Cook Inc., Bloomington,
Indiana), BB Cohen Flexitip (Cook Inc., Bloomington, Indiana) e o BB Univent (Univent,
Fuji Systems Corp., Tóquio, Japão). Uma descrição detalhada desses dispositivos vai além
do escopo deste capítulo47.
Ainda existe muito debate com relação à melhor estratégia ventilatória no isolamento
pulmonar pela falta de estudos prospectivos convincentes em humanos. Ocorre redução de
citocinas inflamatórias (interleucinas 1ß [IL-1ß], IL-6, and IL–8) quando da utilização de
baixos volumes correntes (9 mL/kg sem PEEP × 5 mL/kg com 5 cmH2O de PEEP) durante e após a ventilação monopulmonar, mas não após 18 horas48. Um estudo sobre o uso de
baixos volumes correntes (VC) e PEEP em ventilação monopulmonar para esofagectomia
minimamente invasiva, também demostrou superioridade nos desfechos pulmonares49. Em
um estudo em pneumectomias em ovelhas, a utilização de 6 mL/kg × 12 mL/kg em ventilação
monopulmonar com PEEP nos dois grupos demonstrou aumento do edema pulmonar e lesão
pulmonar aguda no grupo com alto volume50. Devemos lembrar que o isolamento pulmonar
leva à lesão inflamatória tanto no pulmão ventilado quanto no não ventilado e é diretamente
relacionada com o tempo de isolamento. Por essa razão, é importante, sempre que possível,
utilizar pressão positiva contínua na via aérea (CPAP) no pulmão não ventilado51. Da mesma
forma, a correta utilização da PEEP em volume corrente baixo diminui a hipoxemia com a
ventilação pulmonar, recruta regiões de atelectasia e previne o estresse laminar proveniente do
colapso e abertura alveolar cíclica nas regiões pulmonares mais dependentes52.
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A hipoxemia durante a ventilação monopulmonar, que chegava a 40% em relatos antigos,
diminuiu drasticamente nos últimos anos, chegando a ser considerado um evento raro, porém, ainda de extrema preocupação para o anestesiologista53 (veja a Tabela 3).
Tabela 3 – Tratamento da hipoxemia durante a ventilação monopulmonar
Hipoxemia leve (90-95%)
• Confirmar posição do dispositivo de
isolamento pulmonar
• Recrutar o pulmão ventilado
• Assegurar débito cardíaco adequado
• Aumentar FiO2 para 100%
• CPAP ou ventilação a jato de alta
frequência (pulmão operado), após
recrutamento
• Otimizar a PEEP
• Considerar diminuição do anestésico
inalatório ou iniciar anestesia venosa total
• Adaptar capacidade de carreamento
adequada (hemoglobina)

Hipoxemia severa (<90%) ou refratária
• Ventilação bilateral com 100% O2
• Se não for possível, considerar:
• Clampeamento da artéria pulmonar no
lado operado durante pneumectomia ou
transplante
• Óxido nítrico inalado, infusão de
almitrina/fenilefrina
• Suporte extracorpóreo durante
transplante, circulação extracorpórea,
ECMO

CPAP = pressão positiva contínua de via aérea; PEEP = pressão expiratória final positiva; ECMO = oxigenador de membrana extracorpórea. (Adaptado de Lohser J. Evidence-based management of one-lung ventilation. Anesthesiology clinics. 2008; 26(2):241-72.)

Outra questão importante nas estratégias de proteção pulmonar no paciente idoso são
o tipo e a quantidade de fluidos administrados54. A reposição de fluidos por metas como o
volume sistólico e o índice cardíaco, mostram-se superiores quando comparados a pressão
venosa central (PVC)55. Principalmente no idoso, a disfunção diastólica fisiológica desvia
frequentemente a curva de Frank-Starling, predispondo a retenção pulmonar de fluidos
precocemente e lesão pulmonar aguda em cirurgias de grande porte. De fato, em estudo
prospectivo recente, nenhuma diferença foi demonstrada em ressecção pulmonar com VC
< 8 mL/kg ou > 8mL/kg na ocorrência de lesão pulmonar aguda e pneumonia, apontando
restrição fluídica como uma estratégia protetora superior à redução do VC56. Evidências
mostram o glicocálice do endotélio capilar pulmonar como essencial no equilíbrio oncótico
e hidrostático, o que evita a agregação leucocitária e plaquetária e serve como uma peneira
molecular que é frequentemente lesada pela administração de coloides. A isquemia e a reperfusão por meio das citocinas também levam à disfunção do glicocálice endotelial pulmonar. Os anestésicos inalatórios tendem a proteger o glicocálice57.

Manejo pós-operatório
Complicações pulmonares, como atelectasias; pneumonia; pneumotórax; fístula broncopleural; lesão pulmonar aguda e síndrome da angústia respiratória aguda (SARA), em geral,
são evitadas com estratégias de ventilação protetora, manejo racional de fluidos e estabilidade
hemodinâmica, o que foi discutido anteriormente no texto. Problemas cardiovasculares após
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cirurgia de ressecção pulmonar incluem arritmias; isquemia cardíaca; embolia pulmonar; herniação cardíaca e falência ventricular direita58. Das arritmias, a fibrilação atrial (FA) de longe
é a de maior incidência59. Estratégias para minimizar sua ocorrência incluem manter betabloqueadores utilizados no pré-operatório, diltiazem e amiodarona em alta ou baixa dose. Essas
medicações, por não interferirem na função pulmonar, podem ser utilizadas de rotina na ressecção pulmonar, no intuito de minimizar a ocorrência de FA e arritmias supraventriculares60.
Na moderna prática da anestesia, a ecocardiografia transesofágica (ETE) tem se mostrado um
monitor útil em manejar as complicações desse tipo de cirurgia, apesar de ser considerada indicação categoria B3 (sugestivo na literatura por meio de relato de casos)30. Durante a ventilação
monopulmonar, hipoxemia e piora da função ventricular podem ocorrer e ser prontamente
diagnosticadas pela ETE. Importantes parâmetros avaliados pela ETE incluem: função do
ventrículo direito (sobrecarga de volume ou de pressão), pressão sistólica da artéria pulmonar,
responsividade volêmica por meio do Doppler transmitral, entre outros.
Como bem definido pelas metanálises consistentes, a analgesia epidural torácica por
meio da infusão contínua de anestésicos locais, mostra-se essencial na diminuição de inúmeros desfechos pós-operatórios negativos como a isquemia miocárdica e pneumonia após
cirurgia torácica, além da diminuição na incidência de dor crônica pós-operatória61.

Conclusão
A anestesia cardiotorácica nos idosos continua sendo um desafio ao médico anestesiologista. Apesar disso, o melhor entendimento da fisiopatologia e do impacto da anestesia e
do procedimento cirúrgico nos idosos, direcionou o cuidado perioperatório no sentido de
avanços na monitorização, introdução de novas técnicas cirúrgicas, e consequentemente,
diminuição da morbimortalidade nessa grande população de pacientes.
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