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RESUMO
Resumo
SARMENTO JUNIOR, Krishnamurti Matos de Araújo. Comparação do tempo
operatório, sangramento peroperatório, concentrações plasmáticas das
catecolaminas e variação dos parâmetros cardiovasculares em pacientes
submetidos à cirurgia endoscópica nasal utilizando solução tópica de
adrenalina em diferentes concentrações. Rio de Janeiro, 2008. Tese (Mestrado
em Cirurgia Geral) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.
INTRODUÇÃO: O controle do sangramento na cirurgia endoscópica nasal depende
da técnica cirúrgica, técnica anestésica e do uso de vasoconstritores. A
concentração ideal de adrenalina tópica a promover hemostasia adequada sem
toxicidade ainda é desconhecida. DESENHO

DO ESTUDO:

Prospectivo, duplo-cego,

seleção aleatória. METODOLOGIA DA PESQUISA: 49 pacientes divididos em 3 grupos
submetidos

à

cirurgia

endoscópica

nasal

para

tratamento

de

polipose

nasossinusal, sob anestesia geral balanceada, usando exclusivamente adrenalina
tópica, respectivamente nas concentrações de 1:2000, 1:10.000 e 1:50.000.
Comparou-se o tempo operatório, o sangramento, as concentrações plasmáticas
de adrenalina e noradrenalina, o surgimento de arritmias cardíacas e a variação
da pressão arterial sistêmica. RESULTADOS: O tempo operatório por procedimento
foi menor no grupo em que se utilizou adrenalina 1:2000, assim como o
sangramento. As concentrações plasmáticas de adrenalina se elevaram em todos
os 3 grupos, porém mais no grupo que utilizou adrenalina 1:2000, chegando a
picos em média de 198 pg/ml. Houve maior ocorrência de picos hipertensivos nos
pacientes que usaram adrenalina 1:2000 e 1:10.000, embora a média das
aferições de pressão arterial tenha se mantido dentro do normal em todos os
grupos e não tenha havido em nenhum paciente repercussões clínicas relevantes.
DISCUSSÃO: Os benefícios do uso da solução de adrenalina mais concentrada
foram evidentes, principalmente em relação ao sangramento. Os picos
hipertensivos podem ser decorrência de não termos utilizado técnica anestésica
intravenosa exclusiva. CONCLUSÃO: Sugerimos o uso de solução de adrenalina
tópica 1:2000. Mais pesquisas serão necessárias para nossos achados sejam
corroborados.
Palavras-chave:

EPINEFRINA. NOREPINEFRINA. VASOCONSTRITORES. NARIZ.
DESCONGESTIONANTES NASAIS. SEIOS PARANASAIS. HEMOSTASIA
CIRÚRGICA. DOENÇAS DOS SEIOS PARANASAIS. PÓLIPOS NASAIS.
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ABSTRACT
Abstract
SARMENTO JUNIOR, Krishnamurti Matos de Araújo. Comparação do tempo
operatório, sangramento peroperatório, concentrações plasmáticas das
catecolaminas e variação dos parâmetros cardiovasculares em pacientes
submetidos à cirurgia endoscópica nasal utilizando solução tópica de
adrenalina em diferentes concentrações. Rio de Janeiro, 2008. Tese (Mestrado
em Cirurgia Geral) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.
INTRODUCTION: Bleeding control in endoscopic sinus surgery depends on surgical
technique, anesthesia and the use of topical or submucous vasoconstrictors. The
ideal adrenaline concentration remains uncertain. STUDY DESIGN: Prospective,
double blind, randomized trial. PATIENTS

AND

METHODS: 49 patients divided in 3

groups underwent endoscopic sinus surgery for treatment of nasal polyposis under
general balanced anesthesia, using only topical solutions of adrenaline in different
concentrations (1:2000, 1:10,000 and 1:50,000). We compared the duration of
surgery,

intra-operative

bleeding,

plasmatic

levels

of

catecholamines,

hemodynamic parameters and changes in heart rhythm. RESULTS: Operation time
per procedure (number of anatomical structures approached) was shorter in the
group using adrenaline 1:2000, which also showed less bleeding in all
assessments (objective and subjective – p < 0,0001). Plasmatic levels of
epinephrine raised in all groups, more sharply in the 1:2000 group, reaching an
average peak of 198 pg/ml. There was a greater occurrence of hypertensive peaks
in the groups using adrenaline 1:2000 and 1:10,000, although the mean blood
pressure remained within normal limits and there were no relevant clinical
consequences in any patient. DISCUSSION: We found the difference in bleeding
favoring the 1:2000 solution to be very significant. The elevation of blood pressure
in the 1:2000 and 1:10,000 was progressive but very slow throughout surgery.
Conclusions: We favor the use of topical adrenalin 1:2000 due to clear superiority
in hemostasia. Further investigation is needed to corroborate our findings.

Key words:

EPINEPHRINE. NOREPINEPHRINE. VASOCONSTRICTOR AGENTS. NOSE.
NASAL DECONGESTANTS. PARANASAL SINUSES. HEMOSTASIS, SURGICAL.
PARANASAL SINUS DISEASES. NASAL POLYPS.
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NORMAS ADOTADAS
A formatação geral do texto em suas partes pré-textual, textual e pós-textual
seguiu as normas estipuladas pelo “Manual para elaboração e normalização de
dissertações e teses” do Sistema de Bibliotecas e Informação (SiBI) da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).1 Este manual foi aprovado pelo Conselho de
Ensino para Graduados (CEPG) da UFRJ, em 17 de Outubro 1997 como fonte de
pesquisa para trabalhos científicos, baseados nas normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT).
O texto foi digitado em papel de formato A4 (210 mm x 297 mm), impresso em
uma só face da folha (a exceção da folha de rosto), com espaço duplo entre linhas.
A fonte empregada foi ARIAL tamanho 12. Nas referências bibliográficas, foi utilizado
espaço simples entre as linhas e duplo entre as referências.
As citações bibliográficas utilizam o formato numérico. As referências
bibliográficas estão enumeradas na mesma ordem em que aparecem no texto. A
formatação das referências bibliográficas segue o padrão estabelecido pela ABNT
em sua norma NBR 6023:2002.2
As normas de estilo foram baseadas no “Manual para a redação de teses,
projetos de pesquisa e artigos científicos”, do Professor Nelson Spector.3
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1 INTRODUÇÃO
A dificuldade em se manipular instrumentos nas fossas nasais com boa visão
do campo cirúrgico sempre foi um fator limitador do desenvolvimento de novas
técnicas em cirurgia nasossinusal. Os principais obstáculos à visão do cirurgião são
a anatomia estreita e tortuosa das fossas nasais, a dificuldade de iluminação
adequada e o sangramento profuso da mucosa devido à rica vascularização local.
O microscópio, utilizado por muitos cirurgiões a partir da década de 60, foi um
avanço importante, mas foi o surgimento da cirurgia endoscópica nasal, no início da
década de 70, que realmente minimizou substancialmente os dois primeiros
obstáculos acima mencionados. O endoscópio, com seu poder de alcance,
magnificação e suas ópticas anguladas levou a visão do cirurgião a recessos da
fossa nasal e cavidades paranasais até então inacessíveis. A cirurgia ganhou maior
precisão e refinamento, melhorando os resultados e diminuindo o trauma cirúrgico.4
Entretanto, o terceiro obstáculo citado - o sangramento - foi de certa forma
maximizado. Como a cirurgia passa a ser guiada pela imagem do endoscópio,
qualquer pequeno sangramento pode atingir a diminuta extremidade do aparelho e
com isso obscurecer a visão do cirurgião. Por isso a hemostasia cuidadosa da
mucosa nasal, que já era importante, tornou-se crucial para uma boa operabilidade.
O controle do sangramento na cirurgia endoscópica nasal depende em
grande parte de 3 fatores: da técnica cirúrgica, da técnica anestésica e do uso de
vasoconstritores locais por via tópica ou submucosa.
O domínio da técnica endoscópica exige treinamento específico e contínuo. A
utilização de instrumentos inadequados, a falta de familiaridade com a visão
endoscópica e a incapacidade de reconhecer os referenciais anatômicos durante a
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cirurgia podem levar a resultados desastrosos, tais como lesão de estruturas
importantes e sangramento profuso.
É notável que o avanço tecnológico venha produzindo instrumental para
cirurgia endoscópica cada vez mais eficaz e com isso minimizando o trauma e o
sangramento.5

Os

tipos

de

pinças

endoscópicas

vêm

se

diversificando,

apresentando maior precisão e múltiplas angulações. O uso de ópticas com melhor
definição ou ainda o uso de mais de uma óptica com angulações diferentes no
mesmo

procedimento

vem

se

tornando

mais

popular.

A

navegação

computadorizada, que permite uma correlação tridimensional peroperatória da
imagem tomográfica com o campo operatório, apresentou avanços significativos na
última década.6,7
A evolução das técnicas anestésicas também teve profundo impacto na
cirurgia endoscópica nasal. Particularmente no que se refere à diminuição do
sangramento peroperatório, os avanços em Anestesiologia contribuíram de duas
formas: na interação mais segura entre a anestesia e o uso de soluções
vasoconstritoras na mucosa nasal e no melhor controle dos níveis pressóricos
durante o procedimento.
Em seus primórdios a cirurgia endoscópica nasal era realizada com anestesia
local. A anestesia geral nesta época dispunha do halotano como anestésico volátil
mais moderno, com seus já sabidos e temidos efeitos colaterais (arritmia,
taquicardia, hipertensão) quando associado à infiltração com adrenalina. O
surgimento de novas drogas anestésicas voláteis e venosas, tais como o isoflurano,
enflurano e o propofol reduziram os efeitos adversos cardíacos mesmo com o uso
conjunto da adrenalina.8 Ao mesmo tempo, tais drogas possibilitaram maior
estabilidade hemodinâmica durante o ato anestésico.

As arritmias, picos
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hipertensivos e complicações pulmonares se tornaram intercorrências raras no
paciente adequadamente monitorizado.9,10
Com exceção da septoplastia isolada, em que alguns autores sugerem não
haver benefício no uso de soluções vasoconstritoras,11,12 todas as cirurgias nasais
utilizam-nas para diminuir o sangramento. A vasoconstrição pode ser conseguida
através de várias substâncias.
Tradicionalmente o uso da cocaína e derivados foi muito difundido. A cocaína
é um anestésico local bastante propício para a cirurgia nasal. Ela tem efeito
analgésico por evitar a propagação dos potenciais de ação das fibras nervosas
sensitivas, por conta do bloqueio da bomba de sódio. Além disso, causa
vasoconstrição pelo bloqueio da recaptação de norepinefrina nas fendas sinápticas
de nervos pós-gangliônicos, com conseqüente aumento do estímulo simpático nos
vasos sangüíneos.13
FLEMING justificou a preferência pela cocaína por se tratar de droga que alia
excelentes propriedades analgésicas quando aplicada sobre a mucosa nasal a uma
potente ação vasoconstritora.14 Vários outros autores corroboravam com esta
noção.15,16,17,18
Nas duas últimas décadas, contudo, observou-se redução progressiva no uso
médico em geral da cocaína, assim como da sua aplicação na cirurgia nasal,
perdendo espaço para outros anestésicos locais. ALBERS enumera uma série de
motivos relevantes que justificam esta mudança: o melhor conhecimento dos efeitos
adversos da cocaína, seu uso ilícito que ajudou a bani-la de diversos países e
dificultar sua obtenção legal em muitos outros, além de seu alto custo.19
Dentre os anestésicos locais, a lidocaína ganhou grande popularidade pela
eficácia e baixo custo. Ela foi desenvolvida no começo do século passado como um
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análogo menos tóxico da cocaína. Todavia falta-lhe a ação vasoconstritora que é
inerente à cocaína. Desse modo, tornou-se imprescindível a associação com um
agente vasoconstritor. A adrenalina é um dos agentes vasoconstritores de uso mais
difundido em nosso meio, assim como em vários países da Europa. Ela é utilizada
em diferentes concentrações, tanto para uso tópico como para infiltração
submucosa.
A adrenalina (ou epinefrina) é um agente simpatomimético endógeno que
atua como potente estimulador de receptores alfa e beta-adrenérgicos. A
estimulação dos receptores beta resulta em aumento da frequência e contratilidade
cardíaca, aumento do débito cardíaco e aumento do consumo de oxigênio pelo
miocárdio. Em níveis tóxicos, tais efeitos podem resultar em arritmias cardíacas,
principalmente arritmias ventriculares, que podem variar desde extra-sístoles
ventriculares até fibrilação ventricular. Na presença de doença coronariana
subjacente, a isquemia miocárdica é outra complicação possível. Em concentrações
plasmáticas maiores, também são estimulados os receptores alfa, levando à
vasoconstrição, aumento da resistência vascular periférica e, como complicação
possível, hipertensão arterial sistêmica. A toxicidade da adrenalina é dosedependente.
A grande dificuldade no que se refere ao uso da adrenalina como
vasoconstritor durante a cirurgia nasal é estabelecer a dose terapêutica que alie
segurança e eficácia. Não há na literatura uma padronização da concentração a ser
utilizada. Além disso, quando se trabalha com a aplicação tópica, nem mesmo a
quantidade total administrada é de fácil determinação.
São poucos os estudos que avaliam a concentração de adrenalina na cirurgia
nasal e as diferenças entre o uso tópico ou infiltração submucosa (detalhados em
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nossa revisão da literatura). A maior parte dos trabalhos publicados sobre cirurgia
endoscópica nasal nem mesmo cita a solução utilizada na descrição da técnica
cirúrgica.

Não

obstante,

muitos

autores

reconhecem

ser

o

sangramento

peroperatório uma das principais dificuldades durante o procedimento endoscópico e
a solução com vasoconstritores a principal forma de hemostasia.4,20,21,22,23,24
Quando mencionadas, as concentrações de adrenalina descritas na literatura
mundial variam de 1:200.000 até 1:1000 para uso tópico ou de 1:200.000 até
1:50.000 para infiltração. O conceito de que concentrações mais elevadas de
adrenalina são importantes para que se obtenha uma melhor operabilidade na
cirurgia endoscópica nasal vem sutilmente se estabelecendo. Isto se deve em boa
parte à difusão dos protocolos adotados nos centros com maior experiência em
cirurgia endoscópica no mundo, em que se utiliza concentrações tópicas de 1:5000,
1:2000 ou mesmo 1:1000.25,4
Apesar de uma tendência mundial para o uso dessas soluções mais
concentradas, faltam trabalhos que busquem comprovar seu melhor controle
hemostático quando comparadas a outras menos concentradas, bem como sua
segurança no que diz respeito ao surgimento de efeitos adversos sistêmicos. Estes
últimos, por sua vez, estão diretamente ligados à absorção sistêmica da adrenalina
após administração nasal tópica ou submucosa, que também foi muito pouco
estudada até a presente data.
A proposta do presente estudo é comparar as soluções de adrenalina de uso
tópico em diferentes concentrações na cirurgia endoscópica nasal, avaliando sua
absorção sistêmica, eficácia na hemostasia e surgimento de efeitos adversos.
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2 OBJETIVOS:
a) Comparar o tempo operatório de pacientes submetidos à cirurgia endoscópica
nasal para tratamento de polipose nasossinusal, sob anestesia geral, com
utilização de uso tópico de solução de lidocaína 1% associada a diferentes
concentrações de adrenalina;
b) Comparar o sangramento (avaliado de forma objetiva e subjetiva) em cirurgias
endoscópicas nasais para tratamento de polipose nasossinusal, sob anestesia
geral, com utilização de uso tópico de solução de lidocaína 1% associada a
diferentes concentrações de adrenalina, através da medida do volume de
perda sangüínea e da avaliação subjetiva do cirurgião medida por graduação
em conceito e escala analógica visual;
c) Comparar as variações das concentrações plasmáticas de catecolaminas
dosadas no peroperatório de pacientes submetidos à cirurgia endoscópica
nasal para tratamento de polipose nasossinusal, sob anestesia geral, com
utilização de uso tópico de solução de lidocaína 1% associada a diferentes
concentrações de adrenalina;
d) Comparar as variações da pressão arterial, frequência cardíaca e ritmo
cardíaco no peroperatório de pacientes submetidos à cirurgia endoscópica
nasal para tratamento de polipose nasossinusal, sob anestesia geral, com
utilização de uso tópico de solução de lidocaína 1% associada a diferentes
concentrações de adrenalina.

22
22

3 REVISÃO DA LITERATURA
DUNLEVY e cols. definiram a concentração ideal de adrenalina a ser utilizada
em uma cirurgia como a menor possível que propiciasse vasoconstrição suficiente
para o controle do sangramento peroperatório, de modo a minimizar os efeitos
adversos de toxicidade locais e sistêmicos da droga.26
A quantificação desta concentração ideal foi objeto de estudo de diversos
autores. Alguns trabalhos buscaram determinar a concentração máxima segura, a
partir da qual ocorreriam efeitos adversos atribuíveis à adrenalina, em especial as
alterações cardiovasculares. Outros focaram suas atenções para a concentração
mínima de adrenalina que ainda apresentasse eficácia na vasoconstrição local. Um
terceiro grupo de trabalhos se voltou para o estudo da absorção sistêmica da
adrenalina administrada por via subcutânea, submucosa ou tópica, considerando
que quanto maior fosse a absorção, maior a chance de toxicidade. Poucos trabalhos
ainda combinaram mais de um desses aspectos em uma mesma pesquisa.

3.1 Efeitos adversos e toxicidade da adrenalina via subcutânea, submucosa ou de
uso tópico.
A grande maioria dos trabalhos a respeito da toxicidade da adrenalina
utilizada para hemostasia cirúrgica (em associação ou não com anestésicos locais)
são relatos de caso.
A interação entre a adrenalina e os agentes anestésicos voláteis,
potencializando os efeitos adversos da primeira, é conhecida pelo menos desde
1895, quando OLIVER e cols. observaram fibrilação ventricular após injeção
intravenosa de extrato de adrenal em um cachorro anestesiado com clorofórmio. 27
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Relatos de arritmias ventriculares associadas à injeção subcutânea ou
submucosa de adrenalina em pacientes sob anestesia geral com halotano surgiram
na literatura desde meados do século passado.
Em 1958, MILLAR e cols. apresentaram caso de fibrilação ventricular súbita
seguida de morte após infiltração por via subcutânea no couro cabeludo de 90 ml de
solução de adrenalina 1:250.000 com lidocaína 2% (dose total de 360 µg).28 Três
anos mais tarde, JOHNSTONE e cols. reportaram outro caso e fizeram extensa
revisão sobre o assunto.29
ROSEN e cols. relataram dois casos de parada cardíaca após infiltração de
50 ml de solução de lidocaína 1% com adrenalina 1:100.000 (dose total de 50 μg de
adrenalina) em cirurgias de reconstrução vaginal sob anestesia geral com
halotano.30
BENNIE e cols. relataram caso de fibrilação ventricular em uma criança de 12
anos em que foi infiltrado 6 ml de adrenalina 1:1000 (dose de 6 mg ou 240 μg/Kg)
durante uma cirurgia de colocação de tubo de ventilação da orelha média.31 A
cirurgia estava sendo realizada sob máscara com inalação de halotano e óxido
nitroso. O cirurgião notou sangramento aumentado e optou pela infiltração de
adrenalina sem comunicar ao anestesista. A paciente necessitou de 10 tentativas de
desfibrilação até retomar ritmo cardíaco sinusal, evoluiu com edema pulmonar e
precisou de cuidados intensivos no pós-operatório.
Efeitos adversos da adrenalina associados a erros médicos ou da equipe na
administração da droga também estão registrados na literatura.
NOVEY e cols. relataram um caso em que 30 mg de adrenalina foram
inadvertidamente injetados via intravenosa por terem sido confundidos com outra
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droga, com efeitos catastróficos.32 KARCH expôs caso semelhante em que o
paciente apresentou isquemia coronariana após infusão acidental de adrenalina. 33
LEVINE e ERSOZ relataram casos em que a concentração administrada da
droga foi equivocada por erro na diluição ou na comunicação.34,35
KURACHECK e cols. relatam caso de infusão intravenosa inadvertida de
adrenalina racêmica cujo uso era para via inalatória.
Dentre os relatos de iatrogenias, destaca-se ainda o de CARTER e cols., em
1971.36 Os autores descrevem o caso de uma mulher de 32 anos que apresentou
graves complicações cardiovasculares após infiltração acidental de 5 mg de
adrenalina subcutânea. Neste caso, entretanto, realizou-se a dosagem das
catecolaminas totais eliminadas na urina de 24 horas, que foi duas vezes maior do
que o valor normal. Os autores levantaram então a hipótese de que a administração
exógena de adrenalina poderia de alguma forma aumentar a produção endógena.
Não obstante, existem relatos de casos nos quais os efeitos adversos
surgiram devido ao uso intencional de soluções de adrenalina, em doses
extremamente variadas, sem o uso do halotano como agente anestésico.
WOLDORF e cols., em 1972, apresentaram relato de efeitos adversos graves
aparentemente advindos da utilização de solução de adrenalina em dose baixa,
considerada segura, em pacientes sob anestesia geral, sem o uso de halotano.37 Em
2 pacientes em que se utilizaram respectivamente 5 ml de solução de lidocaína 1%
com adrenalina 1:200.000 (total de 25 μg de adrenalina) e 2 ml de solução de
lidocaína 1% com adrenalina 1:100.000 (total de 20 μg de adrenalina), sucederamse crises hipertensivas e edema pulmonar agudo, revertidos com as medidas
adequadas. Os autores consideraram improvável a possibilidade de administração
intravenosa inadvertida e postularam a existência de indivíduos com sensibilidade

25
25

extrema à adrenalina, que justificaria as reações encontradas mesmo nas baixas
doses utilizadas.
WANAMAKER e cols. apresentaram os casos de dois adolescentes do sexo
masculino que também teriam sensibilidade extrema à adrenalina.38 Ambos tiveram
crise hipertensiva e fibrilação ventricular após infiltração de pequena dose de
adrenalina subcutânea durante cirurgia otológica sob anestesia geral. Em ambos os
pacientes a droga foi infiltrada subcutânea (retroauricular), em um total de apenas
30μg (3 ml de solução de lidocaína 1% com adrenalina 1:100.000) no primeiro e
80μg (8 ml de solução de lidocaína 1% com adrenalina 1:100.000) no segundo. Em
ambos o anestésico inalatório utilizado foi o isoflurano. O autor corrobora com a
teoria de WOLDORF a respeito da existência de pacientes com sensibilidade
extrema à adrenalina, citando o estudo de CARTER e a hipótese de que a
administração exógena de adrenalina poderia aumentar a produção endógena como
possível mecanismo fisiopatológico do fenômeno.
Em 1962, MATTEO e cols. realizaram o primeiro estudo controlado sobre o
assunto.39 Eles avaliaram os efeitos cardiovasculares da infiltração submucosa de
10 ml de soluções de lidocaína 1% ou bupivacaína 0,75% associadas à adrenalina
1:100.000, 1:200.000 e 1:400.000 em 120 pacientes submetidos a cirurgias orais,
sob anestesia geral, com utilização de halotano. Os autores não observaram efeitos
adversos significativos no que diz respeito ao ritmo cardíaco, frequência cardíaca e
pressão arterial. Concluíram que, em condições de normocapnia e na ausência de
tireotoxicose, a infiltração de 10 ml de solução de adrenalina 1:100.000 (100 μg)
durante um período de 10 minutos seria segura. Essa mesma dose poderia ser
repetida por mais duas vezes no período de 1 hora (dose total de 300 μg de
adrenalina).
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Em artigo pioneiro na comparação dos diferentes agentes inalatórios
associados à adrenalina, JOHNSTON e cols. estudaram 60 pacientes submetidos à
cirurgia pituitária por via transnasal, divididos em 4 grupos, utilizando infiltrações
submucosas de adrenalina 1:100.000, 1:150.000 e 1:200.000, com soro fisiológico
ou lidocaína a 0,5%, além de diferentes anestésicos inalatórios (halotano, isoflurano
e enflurano).8 Os autores concluíram que seria seguro utilizar uma dose de até 1
μg/Kg de adrenalina conjuntamente ao uso de halotano e de até 3,4 μg/Kg quando
se

utilizasse

o

isoflurano,

pois

não

detectaram

arritmias

ou

alterações

cardiovasculares graves. Afirmaram também que estas doses poderiam ser elevadas
em até 50% caso a solução de adrenalina fosse preparada com lidocaína 0,5% (ou
seja, 1,5 μg/Kg para o uso concomitante de halotano e 5,1 μg/Kg para o uso de
isoflurano).
Em 1983, KARL e cols. estudaram o efeito cardiovascular da adrenalina
infiltrada por via subcutânea em diversas regiões anatômicas em crianças, durante
anestesia geral por uso de halotano.40 Em uma casuística de 83 cirurgias nas quais
foram utilizadas doses totais de adrenalina entre 0,4 e 15,7 μg/Kg não observaram
nenhum caso de arritmia ventricular. Apenas uma criança apresentou contrações
atriais prematuras autolimitadas e sem repercussão hemodinâmica. Em 63 crianças
houve aumento da frequência cardíaca, mas em apenas 7 esse aumento foi acima
de 15% da frequência basal. Os autores concluíram que a dose de adrenalina
arritmogênica quando infiltrada subcutaneamente em crianças sob anestesia geral
pelo uso de halotano seria maior que no adulto, podendo 10 μg/Kg ser considerado
seguro em crianças hipo ou normocárbicas.
Outros autores, entretanto, discordaram das afirmativas de KARL. Em
trabalhos independentes, SMITH e KATZ afirmaram que quanto menor o peso do

27
27

paciente mais se deveria reduzir a proporção da dose de adrenalina por quilograma
de peso.41,42 KATZ chamou ainda a atenção para a velocidade de injeção da
solução, afirmando que a dose administrada nunca deveria ultrapassar 100 μg para
cada período de 10 minutos, fosse no paciente adulto ou pediátrico.41
MILAM e cols., em uma revisão sobre o uso de anestésicos locais na prática
odontológica, citaram a dose de 3 μg/Kg até uma dose total de 200 μg como a
máxima recomendada, sem esclarecer entretanto em que estudo basearam esta
afirmação.43
O fabricante de uma marca de adrenalina comercializada em vários países
recomenda na bula a dose cumulativa máxima de 0,6 mg quando administrada por
via subcutânea, “de modo a evitar efeitos cardiovasculares adversos”.44
Poucos artigos foram publicados a respeito do surgimento de efeitos adversos
após utilização de adrenalina tópica ou via submucosa em cirurgias nasais. Um
dos primeiros diz respeito a uma cirurgia de septoplastia (YOUNG e cols.), em que
se utilizou uma combinação de cocaína tópica com infiltração submucosa de
adrenalina, após a qual o paciente teve súbita fibrilação ventricular e evoluiu para o
óbito.45 Os autores, no entanto, responsabilizam a cocaína e não a adrenalina pelo
ocorrido.
VAREJES, em 1963, relatou caso de fibrilação ventricular seguida de morte
após infiltração de 10 ml de solução de lidocaína 1% com adrenalina 1:80.000 (dose
total de 125 µg) em cirurgia de septoplastia sob anestesia geral pelo uso de
halotano.46
LORMANS e cols. relataram caso de fibrilação ventricular em paciente de 17
anos, sem antecedentes médicos, durante cirurgia de septoplastia em que foi
administrado 7 ml de solução de cocaína 5% por via tópica seguida de infiltração
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submucosa de 4 ml de solução de lidocaína 0,5% com adrenalina 1:40.000.47 A
fibrilação ventricular não foi precedida de nenhuma alteração cardiovascular e teve
reversão espontânea após 20 segundos, sendo então a paciente tratada com as
medidas cabíveis. A cirurgia foi remarcada para três semanas depois, sendo
utilizada desta vez solução de lidocaína 2% com adrenalina 1:200.000 sem
intercorrências. No segundo procedimento não foi utilizado anestésico inalatório ou
solução com cocaína. Os autores atribuíram o ocorrido à utilização de cocaína em
alta dose cumulativa (7,8 mg/Kg), embora considerem que a solução com adrenalina
contribuiu, potencializando os efeitos simpatomiméticos da cocaína. Eles ainda
mencionam que os agentes anestésicos voláteis sabidamente diminuem o limiar
arritmogênico das catecolaminas e também podem ter influenciado.
POLLAN e cols. relataram caso de paciente de 64 anos submetida à cirurgia
endoscópica nasal sob anestesia local que teve pico hipertensivo e depressão do
segmento ST após utilização de 160 mg de cocaína tópica associada à infiltração
submucosa de 10 ml de solução de lidocaína 1% com adrenalina 1:200.000. 48 Os
autores consideraram extremamente improvável que o efeito adverso tenha sido por
causa dos 50 μg de adrenalina infiltrados, principalmente por conta da duração de
horas da hipertensão, podendo estes terem servido apenas como potencializadores
do efeito da cocaína neste caso.
LITTLEWOOD e cols. apresentaram outro caso de isquemia miocárdica em
um homem de 44 anos durante septoplastia em que foram utilizados 10 ml de
solução de cocaína 1% por via tópica além de infiltração de 8 ml de solução de
lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000.49 A angiocoronariografia subseqüente
revelou, no entanto, que o paciente apresentava doença coronariana trivascular.
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CHELLIAH e cols. descrevem caso de crise hipertensiva e infarto agudo do
miocárdio após utilização tópica em mucosa nasal de algodões embebidos em
adrenalina 1:1000, além de injeção submucosa de 1,5 ml de lidocaína 1% associada
a adrenalina 1:100.000.50 A paciente tinha 74 anos e história de mais de 20 anos de
hipertensão arterial sistêmica. Ela estava sendo submetida à cirurgia neurocirúrgica
de ressecção de adenoma hipofisário por via transnasal. Dada a rapidez do início da
crise hipertensiva após a injeção da solução submucosa, os autores aventam a
possibilidade de injeção intravascular.
KEEGAN e cols. apresentaram outro caso de pico hipertensivo de
317 x 175 mmHg 3 minutos após a infiltração submucosa de 10 ml de solução de
lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000 em cirurgia para ressecção de adenoma
hipofisário.51 Os autores levantaram a possibilidade de a doença de Cushing ter
contribuído para a reposta cardiovascular exacerbada à infiltração da solução com
adrenalina.
Houve também autores que advogaram a possibilidade da infiltração
submucosa de adrenalina causar efeito inverso nos níveis tensionais. YANG e cols.,
em estudo prospectivo monitorando os parâmetros hemodinâmicos nos 15 minutos
subseqüentes à infiltração submucosa de 4 ml de adrenalina 1:200.000 com e sem
lidocaína 2%, registraram queda na pressão arterial sistólica e diastólica,
independente da associação com lidocaína.52 Os autores atribuíram os achados à
estimulação preferencial dos receptores beta adrenérgicos quando se utiliza
adrenalina em baixas doses, o que levaria a uma vasodilatação dos vasos no tecido
muscular e conseqüente queda da pressão arterial.
Efeitos adversos em nível tecidual local após utilização de solução de
adrenalina também já foram estudados. BODVALL e cols. demonstraram atraso na
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cicatrização e redução na força tensional de feridas cirúrgicas em coelhos após
injeção via subcutânea de solução de lidocaína 1% com adrenalina 1:100.000,
quando comparada ao grupo controle.53
WU e cols. demonstraram maior perda de retalhos cutâneos em ratos após
injeção via subcutânea de solução de lidocaína 1% com adrenalina 1:100.000 e
1:200.000 quando comparadas a soluções com adrenalina 1:400.000. 54 Estes
resultados, entretanto, não atingiram significância estatística.
MAGEE e cols. realizaram estudo em coelhos comprovando o aumento dos
índices de infecção e de necrose em pele inoculada com Staphylococcus aureus
após infiltração via subcutânea de 0,1 ml solução de adrenalina 1:100.000 quando
comparada a um grupo controle sem infiltração de adrenalina. 55 A taxa de infecção
voltou a ser igual ao do grupo controle quando o efeito vasoconstritor da adrenalina
era anulado pelo uso de fentolamina. Resultados semelhantes já haviam sido
obtidos por EVANS e cols. em estudo menor realizado em 1948.56
Especificamente na infiltração submucosa de adrenalina para cirurgia nasal,
necrose tecidual e cegueira também já foram relatadas. SAVINO e cols.
apresentaram os casos de 4 pacientes que tiveram perda visual permanente após
cirurgia nasal com infiltração submucosa de soluções de lidocaína com adrenalina. 57
O mecanismo postulado seria o espasmo das artérias retinianas.

3.2 Eficácia da adrenalina no controle do sangramento cirúrgico
EGBERT e cols. realizaram o primeiro estudo de que se tem notícia sobre a
concentração mínima de adrenalina a apresentar eficácia na hemostasia cutânea,
em 1962.58 Utilizando coelhos, os autores infiltraram via subcutânea 1 ml de
soluções de lidocaína 1% com diferentes concentrações de adrenalina (1:200.000,
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1:400.000 e 1:800.000) realizando incisão abdominal logo a seguir. O sangramento
resultante foi absorvido com esponja hemostática durante 15 minutos e comparadas
as massas das esponjas através de espectrofotometria. Concluíram que a melhor
hemostasia era realmente a da solução que continha adrenalina na concentração de
1:200.000.
MUNCHOW

e

cols.

compararam

a

eficácia

de

diferentes

agentes

hemostáticos quando aplicados de forma tópica sobre a região cruenta doadora de
enxerto de pele (split skin graft), observando o tempo necessário para hemostasia. 59
Concluíram que a utilização de solução de adrenalina 1:100.000 era a mais eficiente.
SIEGEL e cols. realizaram dois trabalhos na determinação da concentração
ideal de adrenalina para hemostasia, em 1973.60,61 Utilizaram metodologia
semelhante à de EGBERT e cols., procedendo a infiltração por via subcutânea de
soluções de lidocaína 1% com adrenalina 1:200.000, 1:400.000 e 1:800.000 em
abdome de coelhos e em seguida medindo o sangramento por meio de
espectrofotometria. Concluíram que a concentração de 1:800.000 já permitia
hemostasia adequada. SIEGEL e cols. consideraram que os resultados discordantes
dos de EGBERT e cols. se deram pelo fato de no trabalho precedente os autores
terem feito a incisão logo após a infiltração, ao passo que neste houve um intervalo
de 10 minutos entre infiltração e incisão.
LARRABEE e cols. realizaram estudo piloto com porcos medindo a redução
de fluxo sangüíneo após infiltração de soluções de adrenalina nas concentrações de
1:50.000, 1:100.000, 1:200.000 e 1:400.000, associadas a lidocaína 1% ou soro
fisiológico.62 Notaram uma queda do fluxo sangüíneo estatisticamente semelhante
com todas as soluções utilizadas, a exceção da adrenalina na concentração de
1:400.000, que seria menos potente.
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Em um estudo subseqüente ao de LARRABEE, MILLAY e cols. realizaram
uma minuciosa avaliação da redução do fluxo sangüíneo cutâneo em porcos,
medida através de aparelho de Doppler a Laser.63 Foram injetados 1 ml de soluções
de adrenalina 1:50.000, 1:100.000, 1:200.000 e 1:400.000, tanto associadas a soro
fisiológico como a lidocaína 1%. Também foram utilizadas soluções de fenilefrina
1:20.000, 1:40.000, 1:80.000 e 1:100.000 e felipressina 0,03 a 3,0 UI/ml. Por último,
os autores ainda testaram soluções de ropivacaína 0,25% e 0,75% e bupivacaína
0,25% e 0,75%, associadas ou não a adrenalina 1:200.000. Todas as leituras de
fluxo sangüíneo foram feitas a cada 10 minutos na primeira meia hora e a cada 30
minutos até o tempo de 2 horas. Dentre os vasoconstritores, a adrenalina e a
flipressina apresentaram potências semelhantes, ao passo que a fenilefrina se
mostrou menos eficaz na redução do fluxo. Não houve diferença estatística entre os
efeitos das soluções de adrenalina até a concentração de 1:200.000, independente
da associação com soro fisiológico ou lidocaína 1%. Já a concentração de 1:400.000
se mostrou menos potente e com tempo de ação inferior (cerca de 30 minutos
comparado a 60~120 minutos das demais). Em relação aos demais anestésicos
locais, a bupivacaína mostrou comportamento semelhante ao da lidocaína,
causando aumento do fluxo sangüíneo quando injetada sem a associação com
adrenalina. Já a ropivacaína demonstrou ter poder vasoconstritor, levando à redução
do fluxo sangüíneo mesmo sem associação com adrenalina.
RASTER e cols. também utilizaram um modelo animal (mucosa jugal de
hamsters) para comparar o efeito vasoconstritor de três soluções administradas de
modos diferentes: lidocaína a 1% com adrenalina 1:100.000 infiltrada via
submucosa, lidocaína 1% com adrenalina 1:100.000 aplicada de forma tópica e
cocaína 5% aplicada de forma tópica.64 Os autores mediram a diminuição no
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diâmetro das arteríolas após a aplicação das soluções e concluíram que a solução
de lidocaína 1% com adrenalina 1:100.000 infiltrada era a mais potente na
vasoconstrição dentre os três grupos, com pequena diferença para a mesma solução
aplicada de forma tópica. Já a cocaína 5% foi comparativamente bem menos
potente. Este foi um dos primeiros experimentos a avaliar a eficácia de uma solução
de adrenalina aplicada de forma tópica sobre mucosa.
DUNLEVY e cols. comentaram que estudos em animais não seriam
necessariamente válidos, pois a densidade capilar do animal diferiria da humana. 26
RASTER e cols. acrescentaram que a arquitetura celular do modelo animal também
não seria idêntica à encontrada no homem, o que poderia levar a resultados
diferentes, principalmente nas soluções aplicadas de forma tópica. Todavia
argumentaram que o modelo animal permitiria aferição mais precisa do efeito da
adrenalina, através de métodos mais invasivos inaplicáveis em humanos.
DUNLEVY e cols. ressaltaram ainda que mesmo no próprio corpo humano
haveria uma variação muito grande da irrigação sangüínea, sendo necessário
estabelecer a concentração eficaz de adrenalina para cada cirurgia e em cada
região anatômica.26 Em estudo próprio, os autores procuraram determinar a
concentração ideal de adrenalina para hemostasia nas cirurgias de cabeça e
pescoço. Para isso, dividiram 81 pacientes aleatoriamente em 4 grupos e realizaram
infiltração por via subcutânea de 3 ml de lidocaína a 1% com concentrações
variáveis de adrenalina em cada grupo (1:100.000, 1:200.000, 1:400.000 e
1:800.000) em um lado do pescoço. No outro lado foi utilizada a mesma solução sem
adrenalina para servir de controle. Em seguida, com um aparelho de Doppler a
Laser, mediram o fluxo sangüíneo nos dois lados a cada minuto durante 10 minutos
após a infiltração, comparando com o fluxo basal aferido anteriormente. Observou-se
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que o grupo controle apresentou aumento do fluxo sanguíneo, atribuído à ação da
lidocaína, com duração média de 5 minutos. Já entre os grupos em que se associou
adrenalina à infiltração todos apresentaram redução do fluxo sanguíneo sem
diferença estatística entre eles, à exceção da concentração de 1:800.000, em que a
diminuição do fluxo sangüíneo foi significativamente menor. Os autores concluíram
que o uso das concentrações de 1:200.000 ou 1:400.000 são suficientes, pois
provocaram

vasoconstrição

semelhante

a

de

concentrações maiores

com

supostamente menos riscos de toxicidade e morbidade.
GESSLER e cols. (tendo DUNLEVY como um de seus co-autores)
desenvolveram mais tarde estudo bastante semelhante para a cirurgia otológica. 65
Eles realizaram infiltração retro-auricular de 1 ml de lidocaína a 1% com
concentrações variáveis de adrenalina em 4 grupos (1:50.000, 1:100.000, 1:200.000
e um grupo controle sem adrenalina). Em seguida mediram o fluxo sangüíneo no
conduto auditivo externo, da mesma forma que no trabalho anterior, a cada minuto
durante 10 minutos. Também observaram aumento do fluxo sanguíneo no grupo
controle. Dentre os grupos em que se associou adrenalina, todos apresentaram
redução do fluxo sem diferença estatística significativa entre eles. Os autores
concluíram que o uso de adrenalina na concentração de 1:200.000 seria suficiente
para efeito de vasoconstrição nas cirurgias otológicas. Mais uma vez, destacou-se a
singularidade da ação das soluções vasoconstritoras em cada região do corpo, uma
vez que a pele do conduto auditivo externo tem a particularidade de ser fina e estar
justaposta a tecidos ósseo e cartilaginoso, de modo que a simples infiltração já pode
ter efeito hemostático por comprimir os vasos sangüíneos (embora o estudo não
tenha demonstrado redução no fluxo sangüíneo no grupo controle). Eles
ressalvaram ainda que o estudo só acompanhou os efeitos da solução por um
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período de 10 minutos, enquanto a maioria das cirurgias otológicas dura entre duas
e três horas.
O´MALLEY e cols., em estudo com metodologia bastante semelhante aos de
DUNLEVY e GESSLER, avalioaram com um Doppler a Laser a redução do fluxo
sangüíneo na pele do pescoço de pacientes após a infiltração de solução de
lidocaína 1% com adrenalina 1:50.000, 1:100.000, 1:200.000 e 1:400.000. 66 O
período de avaliação foi de apenas 10 minutos, logo antes de se iniciar
procedimento cirúrgico. Os autores observaram que todas as soluções reduziam o
fluxo sangüíneo sem haver diferença estatística na potência entre elas. Ressalva-se,
todavia, que o período de observação foi muito curto, não sendo possível determinar
por este estudo se o efeito vasoconstritor de uma solução de adrenalina mais
concentrada é significativamente mais prolongado que o de uma menos
concentrada.
Em uma pesquisa com metodologia semelhante que acompanhou o efeito
vasoconstritor da adrenalina por um tempo maior, MULROY e cols. concluíram que a
solução de adrenalina 1:200.000 infiltrada subcutânea sustentaria a vasoconstrição
por até duas horas, enquanto a solução na concentração de 1:400.000 por
aproximadamente uma hora.67
RIVAL e cols. questionaram a precisão do Doppler a Laser na aferição do
fluxo sangüíneo cutâneo.68 Eles afirmaram que a medida aferida pelo Doppler não
coincidiu com a obtida através da medida de microesferas radioativas na
vascularização de enxertos livres cutâneos em porcos.
CARPENTER e cols., entretanto, mediram a perda sangüínea de incisões
cirúrgicas em modelo animal comparando com as medidas obtidas pelo Doppler a
Laser e obtiveram alta congruência entre os valores.69 Concluíram que o Doppler a

36
36

Laser seria eficaz na medida de fluxo sangüíneo cutâneo quando a irrigação do
tecido ainda estivesse razoavelmente preservada, mas que poderia ser impreciso
em enxertos livres devido à ruptura de shunts arteriovenosos.
Poucos foram os estudos que se preocuparam em avaliar a eficácia de
soluções vasoconstritoras na mucosa nasal. WIGHT e cols. compararam a
aplicação tópica de 0,1 ml de cocaína 10% com solução de oximetazolina 0,1%
sobre o corneto inferior.70 Foram estudados 12 voluntários, cada um deles
submetido às duas soluções, com intervalo mínimo de 48 horas entre elas. Os
autores mediram o fluxo sangüíneo com um aparelho de Doppler a Laser e o fluxo
aéreo através de rinomanometria. Não observaram diferença significativa na redução
do fluxo sangüíneo entre os dois grupos, mas notaram maior aumento no fluxo aéreo
do grupo que utilizou a solução de oximetazolina.
PORTER e cols. realizaram trabalho com metodologia semelhante (embora
não tenham realizado rinomanometria), comparando a aplicação tópica de 0,1 ml de
cocaína 10% com a mesma solução acrescida de adrenalina 1:1000 sobre o corneto
inferior de 13 voluntários.71 Os autores mediram o fluxo sangüíneo, com um aparelho
de Doppler a Laser e notaram redução de 76,7% no uso da solução combinada de
cocaína com adrenalina e 61,2% no uso de cocaína sem adrenalina.
KASENSWAM e cols., por sua vez, obtiveram resultados diferentes quando
compararam a eficácia da cocaína a 10% com solução de lidocaína 4% com
adrenalina 1:1000 aplicadas através de atomizador (7 jatos, aproximadamente 0,5ml
em cada fossa nasal) antes de exame de endoscopia nasal em 29 pacientes. 72 Eles
avaliaram a retração dos cornetos através da rinomanometria e observaram que as
duas soluções eram igualmente eficazes na diminuição da resistência nasal,
concluindo que apresentavam um mesmo potencial vasoconstritor. Ainda na opinião
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dos autores, seria recomendável a utilização da solução de lidocaína e adrenalina ao
invés da cocaína para anestesia e vasoconstrição prévia ao exame de endoscopia
nasal, uma vez que aquela seria mais barata, mais fácil de manusear e estocar e
com menor probabilidade de efeitos adversos graves.
O primeiro estudo comparando a eficácia de diferentes soluções de
adrenalina durante a cirurgia nasal foi de GRABB, em 1979.73 Ele avaliou 24
pacientes submetidos a cirurgias nasais (não explicitou quais), infiltrando de forma
aleatória e cega para o cirurgião 4 ml de soluções de lidocaína 0,5% com adrenalina
1:100.000, 1:200.000, 1:300.000, 1:400.000, 1:500.000, 1:600.000 e 1:800.000.
Soluções diferentes eram infiltradas em cada fossa nasal e o sangramento entre os
dois lados era comparado, sendo classificado em menor, maior ou igual. O autor
observou sangramento comparativamente maior apenas com soluções de adrenalina
1:600.000 e 1:800.000, não encontrando diferença entre os demais grupos. Concluiu
portanto pela utilização da concentração de 1:500.000, por ser a mais baixa a
apresentar resultados satisfatórios.
Na cirurgia de septo nasal, McCLYMONT e cols. realizaram estudo cego
aleatório com 18 pacientes divididos em 2 grupos, comparando a eficácia do uso de
6 ml de solução de lidocaína 2% com adrenalina 1:200.000 infiltrada via submucosa
com o mesmo volume de infiltração via submucosa de prilocaína 3% com
felipressina 0,03 UI/ml.74 A eficácia da vasoconstrição foi pela primeira vez, em
cirurgias nasais, medida através do volume total de sangue aspirado, além da
impressão subjetiva do cirurgião graduada em uma escala de 1 a 5. Os autores
observaram menos perda sangüínea e melhor campo cirúrgico no primeiro grupo do
que no segundo, recomendando o uso da solução de adrenalina.
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VANNIASEGARAM realizou trabalho semelhante também na septoplastia. Ele
comparou 30 pacientes divididos em 2 grupos em um estudo cego aleatório. 12 O
primeiro grupo recebeu 6 ml de solução de lidocaína 1% com adrenalina 1:80.000
infiltrada via submucosa e o segundo recebeu infiltração de mesmo volume de soro
fisiológico. Mediu-se a perda sangüínea através do volume aspirado de sangue e
avaliou-se a impressão subjetiva do cirurgião quanto à operabilidade, graduada em
uma escala de 1 a 4. O autor não encontrou diferenças significativas entre os dois
grupos, concluindo que poderia não haver necessidade do uso de vasoconstritor na
cirurgia de septo, mas ressalvando serem necessários novos estudos com
casuísticas maiores que ratificassem esta assertiva.
THEVASAGAYAM e cols. chegaram às mesmas conclusões em estudo
realizado anos mais tarde.11 Eles dividiram 30 pacientes submetidos a septoplastia
em 2 grupos, comparando o uso de 3 ml de solução de lidocaína 1% com adrenalina
1:100.000 infiltrada via submucosa com infiltração de soro fisiológico. A eficácia foi
medida através de uma escala analógica visual de sangramento quantificada pelos
cirurgiões e do volume sangüíneo aspirado. Os autores observaram que não houve
diferença estatística significativa entre os dois grupos.
Na cirurgia dos cornetos inferiores, DELILKAN e cols. realizaram estudo cego
aleatório com 100 pacientes divididos em 4 grupos que receberam 2 ml de aplicação
tópica das seguintes soluções: adrenalina 1:1000, cocaína a 5%, cocaína a 10% e
uma mistura de 1 ml de cocaína 10% com 1 ml de adrenalina 1:500.75 O grau de
vasoconstrição e a operabilidade foram avaliados subjetivamente pelo cirurgião,
além da quantificação da perda sangüínea. Os autores encontraram resultados
semelhantes em todos os 4 grupos, recomendando então o uso de cocaína 5% por
considerar a solução mais segura dentre as testadas.
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Em relação à cirurgia endoscópica nasal, LEE e cols. apresentaram casuística
de 554 pacientes submetidos a diversos procedimentos endoscópicos, em sua
maioria etimoidectomias, utilizando pasta de cocaína a 25% com adrenalina
1:10.000 como anestésico local tópico, acrescido de sedação (sem anestesia
geral).76 Referem não ter interrompido ou deixado incompleta nenhuma das
operações devido a sangramento excessivo. Apenas um procedimento necessitou
de conversão para anestesia geral após lesão da artéria etimoidal anterior, que foi
cauterizada. Menos de 10% dos pacientes apresentaram taquicardia (definida como
frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto), que foi controlada com
propranolol venoso. Não houve ocorrências de arritmias cardíacas.
RIEGLE e cols. compararam a eficácia de 3 soluções especificamente na
cirurgia endoscópica nasal de pacientes pediátricos (abaixo de 12 anos). 77
Cinqüenta e sete crianças foram distribuídas aleatoriamente em 3 grupos, utilizandose durante a cirurgia respectivamente oximetazolina 0,05%, fenilefrina 0,25% e
cocaína 5% aplicadas sobre a mucosa nasal com tiras de algodão saturadas com a
solução. Uma vez removida, a tira de algodão era descartada. Várias tiras foram
utilizadas, de acordo com a necessidade avaliada pelo cirurgião. Todavia, a dose
cumulativa da solução aplicada não foi calculada. Além da solução tópica, todos os
casos receberam infiltração de 1 a 2 ml de solução de adrenalina 1:100.000 na
região do processo uncinado. A eficácia da vasoconstrição em cada grupo foi
avaliada de forma subjetiva pelos dois cirurgiões envolvidos na pesquisa quanto ao
sangramento e à visão do campo cirúrgico. O grupo em que foi utilizada
oximetazolina 0,05% tópica foi o que apresentou melhor avaliação subjetiva, não
havendo diferença estatística entre os outros dois grupos (fenilefrina 0,25% e
cocaína 5%). É interessante notar que em três cirurgias (duas em que se utilizou
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fenilefrina e uma com uso de cocaína) foi necessário interromper o procedimento por
excesso de sangramento.
GESSLER e cols. afirmaram que a lidocaína isolada teria efeito vasodilatador
pela sua ação na musculatura lisa dos vasos sangüíneos. 65 Com efeito, em vários
estudos em que se utilizou um grupo controle com solução de lidocaína 1% sem
adrenalina, observou-se aumento do fluxo sangüíneo.26,60,62,65,66,67,71,73,77,78

3.3 Absorção sistêmica da adrenalina administrada
Alguns estudos comprovaram e quantificaram a absorção sistêmica da
adrenalina quando utilizada em infiltração por via subcutânea, infiltração via
submucosa ou por via tópica em diversos tipos de cirurgia.
Em 1965, BRAID e cols. estudaram a absorção sistêmica da adrenalina em
56 cachorros após infiltrações subcutâneas de solução de lidocaína 1% associada à
adrenalina em concentrações de 1:10.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:200.000,
1:400.000 e 1:800.000.79 Concluíram que soluções com concentração superior a
1:200.000 elevavam em mais de 4 vezes as concentrações basais de adrenalina
plasmática e que portanto deveriam ser evitadas. Os autores também estabeleceram
a dose cumulativa de 200 μg de adrenalina como a máxima recomendável.
Alguns livros ainda se baseiam neste trabalho quando citam a concentração
máxima recomendável de adrenalina associada a anestésicos locais, como fazem
SCOTT e cols. em seu livro de 1980.80 MILLER e cols., na edição de 2005 do seu
“Tratado de Anestesiologia”, também se baseiam nesta pesquisa realizada 40 anos
antes ao recomendarem os valores máximos de dose cumulativa e concentração de
adrenalina para utilização com anestésicos locais.81
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DONLON e cols. realizaram bloqueio retrobulbar utilizando 10 a 12 ml de
solução de bupivacaína com adrenalina 1:200.000 (dose total de 50 a 60 μg de
adrenalina), medindo em seguida os níveis plasmáticos de adrenalina 2 e 7 minutos
após a infiltração.82 Encontraram aumento de 4 vezes dos níveis basais de
adrenalina aos 2 minutos, com absorção sistêmica da adrenalina calculada em cerca
de 7,3%.
TOLAS e cols. mediram a adrenalina plasmática em 15 pacientes submetidos
à excisão cirúrgica de elemento dentário sob anestesia geral. Eles utilizaram 1,8 ml
de solução de lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000 (dose total de 18 μg ) e
colheram amostras antes da infiltração, bem como 3 e 5 minutos após. 83 As
concentrações atingiram em média duas vezes os valores basais medidos antes da
infiltração, com pico aos 3 minutos. Apesar do aumento da frequência cardíaca
observada, a pressão arterial média diminuiu em relação aos níveis basais.
LOW e cols. dosaram as catecolaminas plasmáticas após infiltração
submucosa de 15 ml de bupivacaína 0,5% com adrenalina 1:200.000 (dose total de
75 μg de adrenalina) durante cirurgia de colo de útero. 84 As dosagens foram feitas
antes e após 1, 2, 3, 4, 5 e 10 minutos da infiltração. Observou-se um pico
plasmático em média 18,6 vezes maior que os valores basais de adrenalina
(atingindo em média 3400 pg/ml). Esse pico era atingido cerca de 2 minutos após a
infiltração. A concentração máxima atingida foi de 6900 pg/ml, um aumento de 36
vezes na concentração basal de adrenalina. A absorção sistêmica da adrenalina foi
calculada em 21,8% do total infiltrado. As concentrações de noradrenalina
plasmática não se alteraram de forma significativa. Não houve efeitos adversos
cardiovasculares detectáveis durante o procedimento.
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COTTON e cols. dosaram as catecolaminas plasmáticas em 9 pacientes
submetidos à rinoplastia, sob anestesia geral.85 Foram utilizados 21 ml de solução
de lidocaína 0,5% com adrenalina 1:100.000 em cada paciente (dose total de 105
μg). As amostras de sangue foram colhidas antes da infiltração e 1, 2, 5, 10 e 15
minutos após o término da mesma, quando então a operação teve início. Não houve
aumento significativo das concentrações de noradrenalina nas amostras colhidas. A
concentração plasmática de adrenalina atingiu em média 6,56 vezes o valor basal 2
minutos após a infiltração, caindo pela metade 5 minutos após o término da
infiltração. Na última medida, 15 minutos após a infiltração, a concentração se
mantinha cerca de 2 vezes maior que a medida basal. Não foram detectadas
arritmias durante as operações e os dados a respeito da variação da pressão arterial
e frequência cardíaca não foram colhidos para avaliação.
BURK e cols. dosaram a adrenalina plasmática em pacientes submetidos à
lipoaspiração associada ou não a outras cirurgias estéticas. 86 Estes são
procedimentos nos quais rotineiramente se infiltra grande quantidade de solução de
adrenalina subcutânea devido à necessidade de campo cirúrgico exangue e do
trabalho sobre uma extensa área de pele. A dose total de adrenalina infiltrada foi em
média de 5,24 mg (variando de 4,1 a 10 mg). As medidas revelaram níveis
plasmáticos da substância 3 a 5 vezes maior que o limite máximo da normalidade,
com pico em cerca de 3 horas após a infiltração e retorno aos níveis normais 12
horas após na maioria dos pacientes. Nenhum deles apresentou efeitos adversos
significativos durante ou após os procedimentos.
BROWN e cols. estudaram a absorção sistêmica da adrenalina em pacientes
submetidos à lipoaspiração e à cirurgia estética facial.87 Os autores relatam que
foram infiltrados em média 7,3 mg de adrenalina diluída em solução de lidocaína
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0,25%. Observou-se aumento em até 12 vezes da concentração plasmática de
adrenalina em relação aos níveis basais (atingindo 252 a 400 pg/ml - média de 323
pg/ml), com pico entre uma e quatro horas após a infiltração (média de 2 horas e 48
minutos). O retorno aos níveis basais ocorreu em torno de 8 horas após a infiltração.
A absorção sistêmica da adrenalina foi calculada em 25~32% do total infiltrado.
Nenhum dos pacientes apresentou efeitos adversos significativos. Destacou-se o
fato da baixa concentração da solução infiltrada ter contribuído para uma lenta
absorção da adrenalina, o que teria como conseqüência um menor pico plasmático,
mas que em contrapartida poderia ter ajudado a manter os níveis elevados por mais
tempo. Dessa forma, os autores acreditam que tanto a quantidade total de
adrenalina infiltrada quanto a concentração da solução influenciariam na
farmacocinética da droga no organismo.
BROWN e cols. destacaram ainda a importância da medida conjunta da
noradrenalina plasmática, pois ajudaria a diferenciar entre um aumento das
concentrações de adrenalina por absorção sistêmica da substância exógena ou por
produção endógena em resposta a uma situação de estresse. Eles explicam que em
uma operação abdominal de grande porte ou uma operação cardíaca os níveis
plasmáticos de adrenalina atingem 3 a 4 vezes os valores normais, apenas devido à
produção endógena. Sabe-se, todavia, que a medula adrenal e o sistema simpático
liberam adrenalina e noradrenalina em proporção de 0,2 a 0,5 para 1 em situações
de estresse, tais como o ato anestésico, o ato cirúrgico, o trauma ou o exercício
físico extenuante. A inversão portanto dessa proporção seria um indício claro de que
a adrenalina circulante teria origem exógena.
No estudo de BROWN e cols. a proporção entre os níveis de adrenalina e
noradrenalina chegou a se inverter em até 5:1. Além disso, os níveis plasmáticos de
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noradrenalina se mantiveram dentro dos limites da normalidade, mesmo
apresentando aumento discreto, com pico cerca de 4 horas após o término da
operação.
TAYLOR e cols. publicaram o primeiro estudo a medir as catecolaminas
plasmáticas durante cirurgia endonasal em que se utilizou adrenalina submucosa
para controle de sangramento.88 Eles alocaram 19 pacientes de forma aleatória para
receber infiltração de 4 ml de solução de lidocaína 0,5% com adrenalina 1:200.000
(dose total de 20 μg de adrenalina) ou solução de prilocaína 0,5% com octapressina
3%. Amostras de sangue foram colhidas antes da infiltração e 2, 5 e 10 minutos
após. Nos pacientes que receberam adrenalina, as concentrações plasmáticas da
substância se elevaram em aproximadamente 5 vezes, com pico plasmático 2
minutos após a infiltração, mas mantendo-se elevadas até a última medida aos 10
minutos. Já nos pacientes que receberam a solução de octapressina não houve pico
aos 2 minutos, mas sim aumento gradual e discreto até o 10o minuto. Em todos os
pacientes se observou também discreto aumento dos níveis plasmáticos de
noradrenalina.
VAN HASSELT e cols. fizeram o primeiro trabalho comparando a absorção
sistêmica de diferentes soluções de adrenalina na septoplastia, aplicadas por via
tópica e por infiltração submucosa.25 Utilizaram em 10 pacientes a infiltração
submucosa de um total de 4,4 ml de solução de lidocaína 2% com adrenalina
1:80.000, associada ao uso tópico de 5 ml de solução de cocaína a 5%. No outro
grupo de 10 pacientes, foi utilizada solução tópica que misturava 1 ml de adrenalina
1:1000, 2 ml de lidocaína 10% e 2 ml de bicarbonato de sódio a 1%, acrescido de 15
ml de água destilada (20 ml de solução de adrenalina 1:20.000). Foram obtidas
amostras de sangue logo antes da aplicação das soluções e após 1, 2, 3, 4, 5, 10,
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15, 20, 25 e 30 minutos. A operabilidade foi estimada pelos cirurgiões de forma
subjetiva e o total de sangue aspirado foi medido. No grupo da infiltração
submucosa, os autores observaram aumento de 44,3 vezes nos níveis basais de
adrenalina circulante com pico após um minuto da infiltração (absorção de 67% da
adrenalina infiltrada). Já no grupo em que se utilizou a solução tópica o pico foi de
apenas duas vezes os valores basais ocorrendo aproximadamente 10 minutos após
a aplicação. A perda sangüínea foi menor e a operabilidade considerada melhor no
grupo da solução infiltrada.
JOHN e cols (do mesmo grupo de trabalho de VAN HASSELT e tendo este
como co-autor) publicaram anos depois estudo semelhante para cirurgias
endoscópicas nasais.89 Em um estudo com 10 pacientes submetidos à cirurgia dos
seios da face, utilizou-se entre 1 e 4,4 ml de solução de lidocaína 2% com
adrenalina 1:80.000 infiltrada no processo unciforme, base da formação polipóide
nasal ou na fossa canina. Além da infiltração, foi usado 2 ml de solução de cocaína
5%, de forma tópica, em cada fossa nasal. Houve aumento médio de 20 vezes dos
valores basais de adrenalina com pico em torno dos 4 minutos.
O único trabalho até a presente data a medir as catecolaminas plasmáticas
durante a cirurgia endoscópica nasal utilizando soluções de adrenalina sem
associação com outros vasoconstritores foi o publicado por ANDERHUBER e cols.,
do Departamento de Otorrinolaringologia do Hospital Universitário de Graz, chefiado
pelo Prof. Heinz Stammberger.90 O autor menciona que o grupo não tem experiência
com o uso de cocaína tópica, sempre tendo utilizado soluções de lidocaína com
adrenalina.
ANDERHUBER e cols. estudaram 51 pacientes em que utilizaram tiras de
algodão embebidas em solução de adrenalina de 1:1000 para uso tópico, além de
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infiltração de 4 ml de solução de lidocaína a 2% com adrenalina 1:100.000 (2 ml em
cada fossa nasal). A publicação não esclarece, contudo, quantas vezes foram
utilizadas as tiras de algodão com solução durante a cirurgia. As catecolaminas
plasmáticas foram dosadas em 4 momentos: (1) antes do ato anestésico, (2) um
curto período após a intubação e obtenção de plano anestésico, (3) logo após o uso
das soluções de adrenalina tópica e de infiltração e (4) ao final da operação. Foram
monitorados o traçado eletrocardiográfico, a pressão arterial e a frequência cardíaca.
A anestesia foi feita com propofol e opióide, na maioria das vezes fentanil, além de
oxigênio e óxido nitroso. Um grupo controle de 12 pacientes submetidos à
amigdalectomia sem o uso de adrenalina também tiveram as catecolaminas
plasmáticas dosadas.
Os autores observaram que houve aumento marcante nos níveis plasmáticos
de adrenalina nas dosagens feitas após a utilização das soluções tópicas e de
infiltração (2,86 vezes acima do limite máximo do normal), o que não ocorreu no
grupo controle. As concentrações plasmáticas permaneceram elevadas na quarta
dosagem (feita em média 40 minutos após a terceira). Não houve variação dos
níveis de noradrenalina. Em relação aos parâmetros cardiovasculares, não foram
observadas variações significativas na frequência cardíaca ou arritmias. A pressão
arterial apresentou queda em relação ao grupo controle, atribuída ao efeito da
lidocaína infiltrada e da técnica anestésica venosa.
Os autores concluíram que a utilização de adrenalina tópica 1:1000 associada
à infiltração de adrenalina 1:100.000 proporcionaram bom controle hemostático na
cirurgia endoscópica nasal e não causaram efeitos colaterais indesejáveis durante o
ato anestésico.
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Em nosso levantamento bibliográfico não encontramos trabalhos que dosem a
absorção sistêmica de adrenalina durante a cirurgia endoscópica nasal comparando
soluções de adrenalina de aplicação tópica ou por infiltração submucosa, sem a
associação com outros vasoconstritores, tais como a cocaína.
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA
4.1 Desenho do estudo e aprovação do comitê de ética em pesquisa
Foi realizado um estudo prospectivo controlado duplo-cego, com uma seleção
aleatória dos pacientes.
O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa dos
dois hospitais em que foi realizado (Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e
Hospital Geral de Bonsucesso - ANEXO 1).

4.2 Revisão da literatura
A revisão da literatura foi feita com pesquisa em 2 bases de dados eletrônicas
diferentes (MEDLINE®, LILACS®), além da coleção eletrônica de artigos científicos
da SCIELO®. Na base de dados MEDLINE® foram utilizadas como palavras-chave
os descritores adotados pela National Library of Medicine, conhecidos como Medical
Subject Headings (MeSH). Foram pesquisados os descritores expandidos, isto é,
com todos os seus subitens. Os descritores EPINEPHRINE ou NOREPINEPHRINE
ou VASOCONSTRICTOR AGENTS ou NASAL DECONGESTANTS ou COCAINE ou
VASOCONSTRICTION ou BLOOD PRESSURE ou HYPERTENSION ou HEART
RATE foram cruzados com os descritores NOSE ou PARANASAL SINUSES ou
PARANASAL SINUS DISEASES ou NASAL POLYPS ou ENDOSCOPY ou
OTORHINOLARYNGOLOGIC

SURGICAL

PROCEDURES

ou

HEMOSTASIS,

SURGICAL. A busca foi limitada a artigos publicados em português, inglês, francês,
espanhol ou italiano, no período de 1950 à Outubro de 2007.
Nas bases de dados LILACS® e SCIELO® foram usados os mesmos termos
descritores, além dos seus respectivos correspondentes em português, conhecidos
como Descritores em Ciências da Saúde (DeCS).
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A partir dos resultados das buscas, foram lidos os resumos de todos os
artigos e selecionados os de possível relevância, sendo esses então obtidos na
íntegra. A leitura dos artigos e análise de suas referências bibliográficas levaram à
adição de ainda mais artigos à revisão da literatura.

4.3 Critérios de elegibilidade:
a) Ter idade igual ou superior a 18 anos completos;
b) Ser paciente dos Serviços de Otorrinolaringologia do Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho ou do Hospital Geral de Bonsucesso;
c) Ter sido diagnosticado com polipose nasossinusal;
d) Ter indicação de cirurgia nasal eletiva, que se planeja operar por via
exclusivamente endoscópica, sob anestesia geral, a ser realizada no
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho ou Hospital Geral de
Bonsucesso.

4.4 Critérios de inclusão:
a) Concordar em participar do estudo;
b) Assinar termo de consentimento livre e esclarecido;
c) Realizar eletrocardiograma com intervalo de no máximo 3 meses da data
da operação;
d) Realizar teste sangüíneo de tempo de ativação de protrombina (TAP) e
tempo de tromboplastina parcial ativada (PTT) com intervalo de no
máximo 3 meses da data da cirurgia;
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e) Ter sido submetido a avaliação de risco cirúrgico pré-operatório em
consulta com clínico ou cardiologista, na qual não tenha havido contraindicações à realização do procedimento eletivo;
f) Ter sido classificado como classe I (paciente sem comorbidades) ou
classe II (doença sistêmica de pouca gravidade) na avaliação préoperatória, de acordo com a classificação da American Society of
Anesthesiology (ASA).91
4.5 Critérios de exclusão:
a) Pacientes legalmente incompetentes;
b) Pacientes incapazes física ou mentalmente de dar o seu consentimento ou
de compreender os objetivos da pesquisa;
c) Pacientes que retirarem seu consentimento na participação da pesquisa a
qualquer momento, desde sua inclusão até se tornarem públicos os
resultados da mesma, mesmo tendo assinado o termo de consentimento
livre e esclarecido;
d) Pacientes que já tenham sofrido intervenção cirúrgica no nariz ou
cavidades paranasais;
e) Pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica;
f) Pacientes portadores de doença coronariana;
g) Pacientes portadores de arritmia cardíaca ou que apresentem qualquer
anormalidade do ritmo cardíaco no eletrocardiograma pré-operatório;
h) Pacientes com doenças vasculares do colágeno;
i)

Pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica;

j)

Pacientes com insuficiência hepática em qualquer grau;

l)

Pacientes em uso das medicações relacionadas na tabela 1; ou que as
tenham utilizado e interrompido antes da operação há menos tempo que o
período de abstinência mínimo (wash-out), estabelecido na mesma tabela;
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m) Pacientes com distúrbios de coagulação ou discrasias sangüíneas de
qualquer espécie, ou ainda que apresentem resultados fora dos limites da
normalidade nos exames de TAP e/ou PTT realizado antes da cirurgia;
n) Grávidas;
o) Discordância do anestesiologista quanto à classificação da ASA
estabelecida pelo médico que realizou a avaliação pré-operatória.
p) Pacientes que utilizaram durante o ato anestésico outros relaxantes
musculares, hipnóticos ou agentes anestésicos voláteis que não os
estabelecidos no protocolo de pesquisa;
q) Pacientes que utilizaram antes ou durante o ato anestésico, até a coleta
da última amostra de sangue, por qualquer motivo, qualquer uma das
drogas relacionadas na tabela 1, salvo em caso de evento adverso;
r) Pacientes que não cumprirem o protocolo da pesquisa por outros motivos
que não o surgimento de evento(s) adverso(s), como estabelecido na
subseção 4.22 (quebra do protocolo).

4.6 Critérios de elegibilidade do grupo controle:
a) Ter idade igual ou superior a 18 anos completos;
b) Ser paciente dos Serviços de Otorrinolaringologia do Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho ou do Hospital Geral de Bonsucesso;
c) Necessitar de cirurgia eletiva sob anestesia geral de amigdalectomia, em
que não seja utilizado durante o procedimento solução de adrenalina ou
de qualquer outro vasoconstritor em associação com anestésicos locais;
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TABELA 1 – Medicamentos excludentes para os pacientes da pesquisa.
Período de
Nomes comerciais
abstinência
Medicação
mais comuns
mínimo (wash-out)
Simpatomiméticos:
- administrados por qualquer via, inclusive oral e
gotas nasais e inalatória.
- Adrenalina, noradrenalina, dobutamina, efedrina,
pseudoefedrina, fenilefrina, fenilpropanolamina,
oximetazolina, xilometazolina, nafazolina,

Adnax®, Afrin®,
Conidrin®,
Otrivina®,Claritin D®,
Allegra D®, Dencongex®,
Descon®, etc.

4 semanas

Aldomet®, Atensina®

3 meses

Aerolin®, Berotec®,
Bricanyl®, Serevent®, etc.

4 semanas

Minipress®, Herivyl®,
Regitina®, Vasomax®

3 meses

Atenol®, Corgard®,
Lopressor®, Seloken®

3 meses

Amplictil®, Longactil®

3 meses

propilhexedrina e outros.
Alfa2-agonistas:
- Clonidina, Metildopa, etc.
Beta-agonistas (Sistêmico ou Inalatório):
- Isoproterenol, terbutalina, albuterol, fenoterol,
salmeterol, etc.
Alfa-bloqueadores:
- Prazosin, fentolamina, alcalóides de Ergot, etc.
Beta-bloqueadores:
- Propranolol, atenolol, labetalol, etc.
Clorpromazina
Haloperidol
Teofilina, Aminofilina

Haldol

®

®

3 meses

Marax , Teolong

Cocaína

®

-----

4 semanas
3 meses

Quinina, Quinidina

Monotrean®, Paluquina®

Reserpina

Adelfan®, ID-Sedin®, etc

3 meses

Tofranil®, etc.

3 meses

Imipramina
Levodopa

®

®

Prolopa , Levocarb , etc

3 meses

Marevan®

4 semanas

AAS®, Cataflan®,
Nisulid®, Artren®,
Biofenac®, Flanax®,
Tandrilax®, etc.

4 semanas

-

---

Orinase®,
Glucotrol®,Tolinase®,
Diabeta®, Diabinese®,
Diamicron®, Daonil®,
Glucophage®, etc.

48 horas

Anti-coagulantes:
- Warfarin, heparina.
Antiinflamatórios não-esteroidais:
- Ácido acetil-salicílico, nimesulida, diclofenaco,
cetoprofeno, piroxicam, meloxicam, celecoxib,
valdecoxib, etc.
Atropina
Hipoglicemiantes Orais:
- Metformin, sulfoniluréias, tolbutamida, glipside,
acetohexamida, gliburide, clorpropamida, glicazida,
glibenclamida, biguanidas, fenformin, buformin.
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4.7 Critérios de inclusão do grupo controle:
a) Concordar em participar do estudo;
b) Assinar termo de consentimento livre esclarecido;
c) Ter sido submetido a avaliação de risco cirúrgico pré-operatório em
consulta com clínico ou cardiologista, na qual não houve contra-indicações
à realização do procedimento eletivo;
d) Ter sido classificado como classe I (paciente sem comorbidades) na
avaliação pré-operatória, de acordo com a classificação da American
Society of Anesthesiology.91

4.8 Critérios de exclusão para o grupo controle:
a) Pacientes legalmente incompetentes;
b) Pacientes incapazes fisica ou mentalmente de dar o seu consentimento ou
de compreender os objetivos da pesquisa;
c) Pacientes que retirarem seu consentimento na participação da pesquisa a
qualquer momento, desde sua inclusão até se tornarem públicos os
resultados da mesma, mesmo tendo assinado o termo de consentimento
livre e esclarecido;
d) Pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica;
e) Pacientes portadores de doença coronariana;
f) Pacientes portadores de arritmia cardíaca ou que apresentem qualquer
anormalidade do ritmo cardíaco no eletrocardiograma pré-operatório;
g) Pacientes com doenças vasculares do colágeno;
h) Pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica;
i)

Pacientes com insuficiência hepática em qualquer grau;

j)

Pacientes em uso das medicações relacionadas na tabela 1; ou que as
utilizaram e interromperam antes da cirurgia há menos tempo que o
período de abstinência mínimo (wash-out), estabelecido na mesma tabela;
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l)

Pacientes com distúrbios de coagulação ou discrasias sangüíneas de
qualquer espécie;

m) Grávidas;
n) Pacientes nos quais foram administrados durante o ato anestésico outros
relaxantes musculares, hipnóticos ou agentes anestésicos voláteis que
não os estabelecidos no protocolo de pesquisa;
o) Pacientes nos quais foi administrada antes ou durante o ato anestésico,
até a coleta da última amostra de sangue, por qualquer motivo, qualquer
uma das drogas relacionadas na tabela 1, salvo em caso de evento
adverso;
p) Pacientes que não cumprirem o protocolo da pesquisa por outros motivos
que não o surgimento de evento(s) adverso(s), como estabelecido na
subseção 4.22 (quebra do protocolo).

4.9 Avaliação e preparo pré-operatórios
Os pacientes elegíveis para o estudo eram informados a respeito do mesmo e
convidados a participar. Após assinarem o termo de consentimento livre e
esclarecido (que consta no APÊNDICE II), eram incluídos no protocolo de pesquisa
aqui descrito.
Todos

os

pacientes

foram

submetidos

no

pré-operatório

a

um

eletrocardiograma, exames de TAP, PTT e avaliação de risco cirúrgico com clínico
ou cardiologista. Todos os pacientes foram submetidos também a tomografia
computadorizada das cavidades paranasais, com intervalo máximo de 3 meses da
data agendada para cirurgia.

55
55

Como estabelecido na subseção 4.6, pacientes que apresentaram sinais de
doença coronariana ou alterações do ritmo cardíaco no eletrocardiograma préoperatório foram excluídos do estudo. Da mesma forma, pacientes com diagnóstico
firmado de hipertensão arterial sistêmica, discrasia sangüínea, história de
sangramento aumentado após traumas ou alterações nos exames de coagulação
pré-operatórios também foram excluídos.
Só foram incluídos na pesquisa os pacientes classificados como ASA de
classe I ou II na avaliação pré-operatória. Antes do ato anestésico, o
anestesiologista era questionado pelo pesquisador se divergia da avaliação clínica
pré-operatória. Se houvesse discordância quanto à classificação do risco anestésico,
o paciente também era excluído.
Os dados pré-operatórios quanto à identificação do paciente, comorbidades,
exames laboratoriais pré-operatórios e medicações em uso foram registrados em
formulário próprio.
Como parte do preparo pré-operatório e no intuito de diminuir o sangramento
peroperatório, todos os pacientes fizeram uso de prednisona 40 mg/dia nos 5 dias
que precederam a operação, seguida de retirada gradual no pós-operatório. A opção
por esta conduta é discutida mais adiante na subseção 6.2.

4.10 Determinação dos grupos e preparo das soluções de adrenalina
Logo antes da cirurgia, o paciente era designado, por meio de sorteio, para
um dos 3 grupos da pesquisa, o que por sua vez determinava a concentração de
adrenalina a ser utilizada durante a cirurgia. Os grupos de pacientes estão descritos
na tabela 2. O cirurgião e toda a equipe cirúrgica permaneciam cegos quanto ao
grupo ao qual o paciente pertencia e, por conseguinte, à solução utilizada.
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Tabela 2 – Grupos de pacientes.
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Solução de lidocaína 1% com adrenalina 1:2000 para uso
tópico (de contato).
Solução de lidocaína 1% com adrenalina 1:10.000 para uso
tópico (de contato).
Solução de lidocaína 1% com adrenalina 1:50.000 para uso
tópico (de contato).

As soluções eram preparadas pouco antes da operação, por anestesiologista
ou otorrinolaringologista que não fosse participar do procedimento, longe dos olhos
do restante da equipe cirúrgica, seguindo à risca as instruções contidas no
protocolo, reproduzidas abaixo:

Grupo I:
• Preparar 20 ml de solução de lidocaína 1% com adrenalina 1:2000 de uso tópico:
misturar em uma cuba redonda 10 ampolas de adrenalina 1:1000 de 1ml cada com
10 ml de lidocaína 2%.

Grupo II:
• Preparar 20 ml de solução de lidocaína 1% com adrenalina 1:10.000: misturar em
uma cuba redonda 2 ampolas de adrenalina 1:1000 de 1ml cada com 8 ml de água
destilada e 10 ml de lidocaína 2%.
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Grupo III:
• Preparar 20 ml de solução de lidocaína 1% com adrenalina 1:50.000: aspirar em
uma seringa de 10 ml uma ampola de adrenalina 1:1000 de 1ml e 4 ml de água
destilada. Depois misturar 2 ml da solução da seringa com 8 ml de água destilada e
10 ml de lidocaína 2% em uma cuba redonda.

O anestesiologista da equipe cirúrgica também foi mantido cego quanto à
solução utilizada, mas foi orientado que, se julgasse no melhor interesse do
paciente, poderia solicitar que lhe fosse revelada a concentração de adrenalina
utilizada a qualquer momento.

4.11 O ato anestésico
Em nenhum paciente foi utilizada pré-medicação sedativa. Todos os
pacientes do estudo utilizaram na indução anestésica propofol 2 mg/Kg e alfentanil.
A manutenção foi feita com propofol 2 mg/Kg e fentanil 0,5 µg/Kg, em doses
repetidas. O relaxante muscular utilizado foi o rocurônio e/ou o atracúrio. Também foi
utilizada em todos os casos ventilação controlada por pressão positiva com 33% de
oxigênio em óxido nitroso. O anestésico inalatório utilizado foi sempre o isoflurano
(concentração alveolar mínima de 1 - 1,2 volume% - em oxigênio).
Ao final do procedimento o anestesiologista era questionado sobre o
surgimento de algum efeito adverso e das medidas tomadas para o seu controle, tais
como administração de drogas ou aumento da dose dos agentes anestésicos.
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4.12 Utilização das soluções de adrenalina
Nenhuma solução de adrenalina foi utilizada antes que o paciente se
encontrasse em plano anestésico para a operação e a primeira amostra de sangue
fosse coletada.
Em seguida, iniciava-se a utilização da solução para uso tópico. Esta era
embebida em tiras de algodão, com o excesso cuidadosamente removido, até que a
tira de algodão estivesse embebida com a solução, mas sem pingar, mesmo à
compressão digital. A remoção era feita com o algodão sobre a cuba onde estava a
solução, de modo que o excesso removido fosse coletado novamente na cuba, para
não desperdiçar a solução de uso tópico. Cada tira terminava por absorver
aproximadamente 1 ml da solução antes de serem aplicadas. Em sua primeira
aplicação, eram inseridas duas tiras de algodão nas fossas nasais (uma tira de cada
lado) por um período inicial de 4 minutos em todas as cirurgias.
Nas aplicações subseqüentes, durante a cirurgia, eram utilizadas outras 18
tiras de algodão para controle hemostático, totalizando 20 unidades. As tiras eram
sempre preparadas da mesma forma e não eram reutilizadas, sendo desprezadas
após o uso. Cada tira subseqüente era mantida por um período de 2 minutos em
contato com a mucosa nasal.
De modo a não atrasar o andamento da operação, a cada uso as tiras de
algodão eram colocadas em uma fossa nasal enquanto o cirurgião prosseguia a
operação do outro lado.
Ao final da operação, haviam sido utilizados sempre 20 ml de solução tópica
em tiras de algodão, que permaneceram em contato com a mucosa nasal sempre
por um total de 40 minutos nos 3 grupos. O momento exato, ao longo da operação,
em que cada uma foi inserida nas fossas nasais também foi registrado.
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A quantidade total de adrenalina administrada e a via de administração em
cada grupo consta na tabela 3.

Tabela 3 – Quantidade total e via de administração da adrenalina nos pacientes
de cada grupo.
Grupo

Via de
administração

Quantidade total de adrenalina
administrada (em mg)

Solução de lidocaína 1% com
adrenalina 1:50.000.

Tópica

0,4

Solução de lidocaína 1% com
adrenalina 1:10.000.

Tópica

2

Solução de lidocaína 1% com
adrenalina 1:2000.

Tópica

10

4.13 Medida do tempo para efeito da pesquisa
Foi designado como tempo zero (t0) o momento da coleta da primeira
amostra de sangue, cerca de 15 a 20 minutos após a intubação e obtenção do plano
anestésico (logo antes da aplicação inicial de solução de adrenalina). O t0 foi o
momento a partir do qual se iniciou a contagem do tempo para efeito da pesquisa.
A contagem do tempo termina no momento da coleta da terceira amostra de
sangue (tempo final), que se deu ao término do procedimento cirúrgico, porém
antes da superficialização do plano anestésico.
Dessa forma o tempo da pesquisa corresponde aproximadamente ao tempo
do ato cirúrgico, mas não do ato anestésico.

4.14 Registro da frequência cardíaca, pressão arterial e ritmo cardíaco
A pressão arterial foi aferida automaticamente a cada 3 minutos e todos os
seus valores desde o t0 até o tempo final foram registrados.
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A frequência cardíaca foi medida de forma contínua através do cardioscópio.
Para efeito de análises subseqüentes foi utilizado o valor medido conjuntamente
com a pressão arterial a cada 3 minutos. Entretanto, a qualquer momento durante o
tempo da pesquisa em que a frequência cardíaca ultrapassasse 115 batimentos por
minuto ou fosse menor que 55 batimentos por minuto, este valor também era
registrado.
O ritmo cardíaco foi monitorado durante toda a operação e o surgimento de
arritmias registrado pelo anestesiologista, incluindo o tempo de início, duração, tipo
de arritmia e medidas tomadas para o controle e reversão da mesma.
Na análise dos resultados, os valores considerados normais ou elevados de
frequência cardíaca, pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica foram
definidos de acordo com o 7º consenso do Comitê Americano sobre Hipertensão
Arterial Sistêmica. 92,93

4.15 Coleta das amostras de sangue
Foram colhidas 3 amostras de sangue de cada paciente. Em cada coleta
eram obtidos 10 ml de sangue de veia periférica, de membro superior ou inferior que
não estivesse sendo utilizado para acesso venoso do ato anestésico. Foram
utilizados tubos coletores contendo Ácido Etileno Diaminotetraacético (EDTA-K3) e
seringa de 10 ml, ambos resfriados a - 4º C antes da coleta.
A primeira amostra era colhida entre 15 e 20 minutos após a indução
anestésica e intubação orotraqueal, quando o paciente já se encontrava em plano
anestésico para a operação e antes de qualquer estímulo cirúrgico ou utilização de
solução de adrenalina.
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A segunda amostra era colhida 3 minutos após a utilização da décima tira de
algodão embebida em solução de adrenalina. No caso do grupo controle a segunda
amostra era colhida 20 minutos após a coleta da primeira amostra.
A terceira amostra era colhida 3 minutos após a utilização da última tira de
algodão, ao término da cirurgia, antes do paciente sair do plano anestésico. No caso
do grupo controle a terceira amostra era colhida ao término do ato operatório,
também antes do paciente sair do plano anestésico.
As amostras colhidas eram então mantidas resfriadas até o final da cirurgia,
quando eram imediatamente centrifugadas a -4º C em 3000 rotações por minuto por
10 minutos. Em seguida, o plasma era separado e mantido congelado a -80º C até o
momento da sua análise.

4.16 O ato cirúrgico
As cirurgias foram realizadas todas pelo mesmo cirurgião (pesquisador
principal), com o auxílio dos médicos residentes em otorrinolaringologia do terceiro
ano dos hospitais Clementino Fraga Filho e Hospital Geral de Bonsucesso.
Como mencionado na subseção 4.8, durante o ato operatório o cirurgião
utilizou as tiras de algodão com solução de adrenalina 20 vezes. Todos os pacientes
foram submetidos à cirurgia endoscópica funcional endonasal.
Foram registrados também os detalhes de cada cirurgia no que diz respeito
às estruturas nasais e cavidades paranasais operadas (turbinectomia inferior
bilateral, etmoidectomia anterior bilateral, etmoidectomia anterior e posterior
esquerda, esfenoidectomia esquerda etc). A operação de cada estrutura anatômica
foi considerada como um “procedimento” dentro do ato operatório. Entenda-se,
portanto, como “número de procedimentos” o número de estruturas anatômicas
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operadas. Se fosse realizada etmoidectomia anterior bilateral, por exemplo,
contavam-se 2 procedimentos. A contagem do número de procedimentos permitiu
uma avaliação indireta da extensão da doença.
O eletrocautério, acoplado a uma ponta própria para cirurgia endonasal, foi
utilizado com parcimônia, de modo a reduzir o dano à mucosa nasal e agilizar a
cicatrização no pós-operatório. Seu uso ficou restrito à cauterização pontual de
artérias de pequeno calibre acidentalmente seccionadas, mas nunca para controle
de sangramentos difusos.
A necessidade de utilização de acesso externo, tal como maxilectomia pela
fossa canina (acesso de Caldwel-Luc) excluía o paciente de análises posteriores da
pesquisa, com exceção dos casos em que a conversão para técnica aberta
ocorresse devido a sangramento aumentado.

4.17 Avaliação objetiva do sangramento peroperatório
No início de cada operação um tampão de gaze era posicionado na
rinofaringe de modo a bloquear o escoamento do sangramento das fossas nasais
para a faringe.
Um volume pré-determinado de soro fisiológico 0,9% (250 ml) era colocado
em uma cuba-rim. Sempre que necessária a utilização de soro durante a cirurgia,
utilizava-se o daquela cuba-rim.
Ao final da operação, aspirava-se o restante do soro contido na cuba-rim e
media-se o volume total contido no recipiente coletor da aspiração. O volume de
sangue aspirado era obtido subtraindo-se o volume total contido no coletor da
quantidade de soro pré-determinada utilizada na operação.
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O sangue absorvido pelo tampão de gaze ou pelas tiras de algodão contendo
a solução de adrenalina não foi contabilizado, bem como o sangue eventualmente
deglutido pelo paciente.

4.18 Avaliação subjetiva do sangramento
Ao final da operação, o cirurgião classificava subjetivamente o sangramento
peroperatório de duas formas: uma classificação em conceitos de “A” a “D",
conforme a tabela 4, e outra em escala analógica visual, como mostra a figura 1.
A escala analógica visual da figura 1 tem exatamente 10 cm de largura. A
medida do início da escala até o ponto marcado pelo cirurgião corresponde a um
valor de 0 a 10 atribuído ao sangramento peroperatório.

Tabela 4 – Graduação do sangramento peroperatório.
Conceito
A

Sangramento mínimo.

Conceito Sangramento controlável; não atrapalhou o andamento nem
B
Conceito
C

a realização do planejado para a cirurgia.
Sangramento

aumentado,

atrapalhando

o

andamento

cirúrgico, mas não impedindo a realização endoscópica do
desejado ou planejado para a cirurgia.
Sangramento muito aumentado, que impediu a realização do

Conceito procedimento como desejado ou planejado no pré-operatório
D

ou

que

necessitou

endoscópica.

de

conversão

para

técnica

não
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Sangramento
extremamente
aumentado

Nenhum
sangramento

Figura 1: Escala analógica visual de sangramento peroperatório.

4.19 Grupo controle
Foi constituído um grupo controle de 10 pacientes submetidos a cirurgias sob
anestesia geral com o mesmo protocolo em que não foram utilizadas infiltração ou
aplicação tópica de adrenalina. Como não é possível estabelecer um grupo controle
de pacientes submetidos à cirurgia endoscópica nasal sem o uso de soluções
vasoconstritoras,

esse foi constituído de pacientes adultos submetidos

à

amigdalectomia.
O grupo controle serviu para comparação com os demais grupos no que se
refere aos parâmetros cardiovasculares e às dosagens de catecolaminas
plasmáticas. Para as análises relativas ao tempo operatório e sangramento
operatório não foi utilizado o grupo controle, por se tratar de cirurgia distinta dos
demais grupos.
Antes da operação, foi obtido o consentimento livre e esclarecido por escrito
de cada paciente (APÊNDICE II). Foram então colhidas 3 amostras sangüíneas para
dosagem das catecolaminas da mesma forma que nos pacientes dos grupos de
estudo. Os parâmetros cardiovasculares também eram anotados seguindo-se o
mesmo protocolo.
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4.20 Dosagem das catecolaminas plasmáticas
Foram dosadas as concentrações plasmáticas de adrenalina e noradrenalina.
A dosagem de adrenalina tem o intuito de monitorar a absorção sistêmica dessa
droga utilizada durante a operação, ao passo que a dosagem de noradrenalina
permite a diferenciação entre aumento da adrenalina plasmática por produção
endógena ou por absorção exógena, pois no caso da produção endógena haveria
aumento concomitante de noradrenalina plasmática (como detalhado no item 6.3.3
de nossa Discussão).
As dosagens de catecolaminas plasmáticas foram feitas através de
cromatografia líquida com detecção eletro-química. A técnica foi descrita
detalhadamente por CAUSON e cols. em 1981.94

4.20.1 PREPARO DO PLASMA

O plasma foi degelado à temperatura ambiente, misturado por inversão e
então centrifugado a 2240 g por 10 minutos a 5º C. Cem miligramas de alumínio
ativado, 2 ml de água destilada e 200 μL de dihidroxibenzilamina (DHBA) a 6,0 X 10 8

M

eram acrescentados para cada 2 ml de plasma, além de 3 ml de solução

tamponante de ácido clorídrico 1,0

M

em pH de 8,6. Os tubos eram então

suavemente homogeneizados em rotor do tipo Matburn (Labtronics, Estados Unidos)
para assegurar a adsorção das catecolaminas ao alumínio.
Os frascos foram deixados em descanso até que o alumínio se depositasse
por completo. O sobrenadante foi aspirado com pipeta de vidro, seguido de 3
lavagens consecutivas com 10 ml de tampão de acetato 0,0050

M

de pH 7,0. A

lavagem final foi aspirada cuidadosamente. As catecolaminas eram então eluídas do
alumínio com 200 μL de ácido acético 0,30

M.

Restos de alumínio eram então
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removidos com nova centrifugação a 2240 g por 15 minutos a 5º C e o sobrenadante
transferido para um tubo de Eppendorf (Microlabs, São Paulo).
O conteúdo do tubo foi congelado em uma mistura de acetona e CO2 sólido e
liofilizado durante uma noite. Cinqüenta microlitros da fase móvel do sistema de
cromatografia eram usados para reconstituição e uma alíquota de 20 μL injetada no
aparelho.

4.20.2 O SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA

O aparelho de cromatografia utilizado foi do modelo RR / 015 PUMP (HPLC
Technology Ltda., Reino Unido), que possui uma coluna de 250 X 5 mm-i.d. de aço
inoxidável Hypersil ODS de 5 μm por tamanho de partícula (Shandon Southern,
Reino Unido). A coluna de cromatografia foi envolta por uma coluna de proteção de
50 X 2 mm-i.d. preenchida por CoPell ODS com partículas de 25 a 37 μm de
tamanho (HPLC Technology Ltda.). Um filtro de sílica de 50 X 5 mm-i.d. (HPLC
Technology Ltda.) foi colocado entre a bomba e o injetor de Rheodyne (HPLC
Technology Ltda.).
O eluente da coluna foi monitorado por um eletrodo TL-3 de pasta de carbono
CP-O (Bio-Analytical Systems Inc.). O mesmo foi mantido em um potencial de
oxidação de 0,55 V vs Ag/AgCl, utilizando um controlador eletrônico LC-2A (BioAnalytical Systems Inc.).
O injetor, as colunas, o controlador e o receptáculo de dejetos eram
envolvidos em uma grade de alumínio Faraday, que foi aterrada, para eliminar
artefatos.
A fase líquida móvel foi composta de ácido cítrico 0,030
hidrogênio dissódico 0,015

M,

EDTA 0,0020

M,

M,

fosfato de

ácido sulfônico octano 0,0020

M

e
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metanol 10%. O pH foi ajustado para 6,0 com solução tamponante de hidróxido de
sódio a 5,0

M.

Ela foi purificada com gás hélio (White Martins, São Paulo) antes do

uso.

4.20.3 REAGENTES

Os reagentes padrões para dosagem de catecolaminas plasmáticas foram
obtidos de Sigma Chemicals (Poole, Reino Unido), preparados em solução 0,10

M

de

ácido clorídrico, sub-diluído em solução 0,30 M de ácido acético.
A calibração foi obtida pela comparação da razão entre o pico de
catecolamina e o pico de DHBA dos reagentes padrões.

4.20.4 VALORES NORMAIS

Os valores considerados normais para as análises em questão são:
Adrenalina: Até 115 pg/ml
Noradrenalina: 70 a 750 pg/ml

4.20.5 COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

O coeficiente de variação foi de 6,2% para a noradrenalina e 10,6% para a
adrenalina. O coeficiente de variação inter-teste foi de 8,2% e o teste foi linear para
o limite inferior de detecção, que foi de 25 pg/ml.

4.21 Efeitos adversos, interrupção da pesquisa e quebra de protocolo
Entende-se por efeito adverso, para efeito dessa pesquisa, o surgimento de
arritmia cardíaca, hipertensão arterial ou qualquer outra complicação anestésica e
cirúrgica que possa estar relacionada a sangramento excessivo ou ao uso e
absorção sistêmica da adrenalina durante o tempo da pesquisa.
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O

surgimento

anestesiologista

e

de

efeitos

registrado,

adversos

sendo

estes

era

relatado

dados

pelo

incluídos

cirurgião
nas

ou

análises

subseqüentes e nos resultados da pesquisa. Caso houvesse efeitos adversos que
pudessem ser considerados como conseqüência do uso da adrenalina no
peroperatório, tais como arritmias ou picos hipertensivos, os comitês de ética em
pesquisa das instituições envolvidas seriam imediatamente informados.
Além do comitê de ética em pesquisa da instituição, foi instituído um
pesquisador “não-cego”, com acesso amplo e irrestrito a todos os dados da pesquisa
e dos pacientes envolvidos, avaliando permanentemente o relato de efeitos
adversos. Se, baseado na análise dos dados, surgisse dúvida quanto aos riscos do
protocolo desta pesquisa, ou ainda se julgasse no melhor interesse dos pacientes,
ou ainda se houvesse provas conclusivas de resultados positivos e benéficos de um
determinado grupo, o estudo poderia ser interrompido, de acordo com os preceitos
éticos em pesquisa clínica.
Se o cirurgião ou o anestesiologista julgassem necessário e no melhor
interesse do paciente o protocolo poderia ser quebrado a qualquer momento e o teor
da concentração de adrenalina em uso revelado.
O paciente era excluído da pesquisa caso houvesse quebra do protocolo por
outro motivo que não o surgimento de efeito adverso, tais como: indisponibilidade de
material, preparação inadequada das soluções, erro ou impossibilidade de calcular o
volume de sangue aspirado ou de solução utilizada, procedimento inadvertidamente
realizado de forma diferente da estipulada pelo protocolo etc.
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4.22 Análise dos dados
A análise dos dados foi feita com auxílio de bioestatístico e de forma cega,
isto é, nem o pesquisador nem o estatístico sabiam, no momento da análise, qual
grupo correspondia a qual concentração (os grupos permaneciam designados como
A, B e C). O objetivo era impedir que o tratamento dos dados favorecesse algum
resultado.
Através de análise multivariada, foi observado se houve diferença
estatisticamente significativa entre os grupos no que se refere ao grau de severidade
das doenças e distribuição de sexo, idade e peso.
Foram

comparados

também

os

dados

relativos

às

dosagens

de

catecolaminas plasmáticas nos 3 grupos e no grupo controle, bem como a avaliação
subjetiva do cirurgião quanto ao grau de sangramento, a avaliação objetiva de
sangramento pela medida do sangue aspirado e as alterações hemodinâmicas
durante a operação.
A análise estatística foi realizada pelos seguintes métodos:
Para comparação de variáveis numéricas entre três (ou quatro) grupos foi
realizada a Análise de Variância “one-way” ou a ANOVA de Kruskal-Wallis (nãoparamétrica), este pois algumas variáveis não apresentaram distribuição normal
(distribuição Gaussiana). Na identificação dos grupos que diferem entre si, foi
utilizado o teste de comparações múltiplas de Tukey ou o correspondente não
paramétrico baseado na estatística de Kruskal-Wallis.95 O teste de comparações
múltiplas de Dunnett foi utilizado para identificar os grupos de experimento que
diferem do controle;
Para comparação de variáveis qualitativas entre grupos foi aplicado o teste de
qui-quadrado ( 2) ou exato de Fisher;
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Para analisar o comportamento das medidas ao longo do tempo (três ou seis
avaliações) separadamente por grupo foi realizada a Análise de Variância para
medidas repetidas. O teste de comparações múltiplas de Bonferroni (ajustado
para medidas repetidas) foi aplicado para identificar quais os momentos que
diferem entre si;
Para verificar se o comportamento ao longo do tempo é diferente entre os grupos
foi realizada a Análise de Variância para medidas repetidas com um fator.
O critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5%.
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5 RESULTADOS
Foram selecionados 52 pacientes, que assinaram o termo de consentimento.
Três pacientes foram excluídos posteriormente, sendo 2 por ter sido aplicada
inadvertidamente solução de adrenalina nas fossas nasais antes da coleta da
primeira amostra de sangue e 1 por manuseio inadequado das amostras de sangue
coletadas (que não puderam ser processadas no mesmo dia). Para efeito das
análises subseqüentes restaram 49 pacientes, alocados aleatoriamente em 3 grupos
(grupo A com 16 pacientes, grupo B com 17 pacientes e grupo C com 16 pacientes).
Para o grupo controle foram incluídos 10 pacientes consecutivos, acima de 18 anos,
que assinaram o termo de consentimento da pesquisa e foram submetidos à
amigdalectomia sob anestesia geral seguindo o mesmo protocolo anestésico dos
pacientes operados de cirurgia nasal.
A correspondência entre os grupos A, B e C e as respectivas soluções de
adrenalina utilizadas em cada grupo permaneceu em envelope lacrado, de posse de
um pesquisador assistente não-cego, e só foi aberto após a análise estatística de
todos os dados da pesquisa, na presença do pesquisador principal e de outros 3
assistentes, em 09 de março de 2006. Esta correspondência se encontra a seguir,
na tabela 5.
Tabela 5 – Correspondência entre grupos e soluções de adrenalina.
Grupo A

Solução de lidocaína 1% com adrenalina 1:50.000 para uso
tópico.

Grupo B

Solução de lidocaína 1% com adrenalina 1:2000 para uso
tópico.

Grupo C

Solução de lidocaína 1% com adrenalina 1:10.000 para uso
tópico..
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No grupo controle não foi utilizada solução tópica ou infiltrada de adrenalina
ou de qualquer outro vasoconstritor.
Dos 49 pacientes, 25 eram do sexo masculino e 24 do sexo feminino. A idade
variou de 18 a 74 anos, com média de 44,2 anos. O peso variou de 55 a 85 Kg, com
média de 68,4 Kg. Dos pacientes do grupo controle, 6 eram do sexo feminino e 4 do
sexo masculino, com variação da idade de 18 a 34 anos e média de 25,3 anos. A
distribuição dos pacientes por sexo e idade se encontra na tabela 6.
Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos A, B, C no
que se refere a sexo, idade e peso dos pacientes.
Tabela 6: Distribuição dos pacientes por sexo, idade e peso.
IDADE

N

Média

D.P.

Mediana

Mínimo

Máximo

Total

49

44,2

13,0

44

18

74

Grupo A (1:50.000)
Grupo B (1:2000)
Grupo C (1:10.000)
Grupo Controle

16
17
16
10

46,3
44,1
42,3
25,3

15,6
10,4
13,2
5,9

50
43
42,5
24

18
29
22
18

69
74
71
34

SEXO

Masculino

Feminino

Total

25 (51%)

24 (49%)

Grupo A (1:50.000)
Grupo B (1:2000)
Grupo C (1:10.000)
Grupo Controle

9 (56,3%)
9 (52,9%)
7 (43,8%)
4 (40%)

7 (43,8%)
8 (47,1%)
9 (56,3%)
6 (60%)

Peso (Kg)

N

Média

D.P.

Mediana

Mínimo

Máximo

Total

49

68,4

12,0

67,2

55

85

Grupo A (1:50.000)
Grupo B (1:2000)
Grupo C (1:10.000)
Grupo Controle

16
17
16
10

72,4
44,1
42,3
25,3

10,6
10,4
13,2
5,9

71,6
67,9
69,8
68

62
59
55
64

85
80
77
78

Nenhum dos pacientes selecionados apresentou alterações nos exames de
eletrocardiograma, TAP e PTT, realizados no pré-operatório. Nas avaliações clínicas
pré-operatórias, 7 pacientes foram considerados como classe II pela classificação da
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American Society of Anesthesiology91 (ASA II), por apresentarem comorbidade
sistêmica de pouca gravidade. Os demais foram classificados como de classe I (ASA
I). A classificação da avaliação pré-operatória se encontra na tabela 7. Todos os
pacientes do grupo controle foram considerados ASA I.

Tabela 7: Classificação da avaliação pré-operatória e comorbidades.
Iniciais

Grupo

Comorbidades

A

Diabético tipo 2 bem controlado , em uso de
Glibenclamida 10 mg/dia + Metformina 500 mg 3x/dia.
Suspensos hipoglicemiantes orais 48 horas antes da
operação, sendo feito controle com insulina.

AS

C

Diabético tipo 2 controlado com dieta e Glibenclamida
10 mg/dia + Metformina 2 g/dia. Suspensos
hipoglicemiantes orais 48 horas antes da operação,
sendo feito controle com insulina.

JS

B

Diabético tipo 2 controlado com dieta e Metformina
2g/dia. Suspenso hipoglicemiante oral 48 horas antes
da operação, sendo feito controle com insulina.

LMPR

C

Asmático sem crises graves há mais de 2 anos. Não
utilizou ß-agonistas nos últimos 2 meses.

NMM

B

Asma. Não fez uso de ß-agonistas no último mês.

CLD

B

Asma leve. Faz uso de corticóide inalatório regular.

EAG

B

Asma. Faz uso de corticóide inalatório.

MJP

Demais pacientes,
inclusive do grupo
controle.

Sem comorbidades.

Classificação
ASA*

ASA II

ASA I

91

* ASA = American Society of Anesthesiology .
Classificação de ASA I = Paciente sem comorbidade. ASA II = Doença sistêmica de pouca
gravidade.

Os pacientes asmáticos incluídos respeitaram o período de 4 semanas de
abstinência do uso de beta agonistas sistêmicos ou inalatórios, conforme

74
74

especificado na tabela 1. Todos foram submetidos à prova de função respiratória no
pré-operatório e considerados aptos a se submeterem à cirurgia.
Os pacientes que faziam uso de corticóide inalatório para controle da asma
também fizeram uso de prednisona oral conforme o protocolo pré-operatório.
Nenhum dos pacientes do estudo tinha diagnóstico de hipertensão arterial
sistêmica (uma vez que este era um critério de exclusão na seleção dos casos) ou
apresentaram níveis tensionais acima do normal na avaliação pré-operatória.
Em todos os casos o diagnóstico pré-operatório foi de polipose nasossinusal,
confirmado pelo exame histopatológico no pós-operatório. Também em todos os
casos o procedimento proposto foi a cirurgia funcional das cavidades paranasais por
via exclusivamente endoscópica.
5.1 Quanto ao número de procedimentos em cada operação
Entenda-se por número de procedimentos a contagem do número de
estruturas anatômicas ou cavidades paranasais que tiveram de ser operadas em
cada fossa nasal em cada operação, conforme discrimina a tabela 8.
O número de procedimentos é diretamente proporcional à extensão da
doença, nestes casos, da polipose nasossinusal. Em 30 pacientes, além da
operação das cavidades paranasais, também foram realizadas turbinectomias
inferiores bilaterais devido à hipertrofia dos cornetos inferiores, sendo a operação de
cada corneto inferior considerada como um procedimento. Em 9 casos fez parte da
operação a septoplastia setorial por via endoscópica, também considerada como um
procedimento.
Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos A, B, C no
que se refere ao número de procedimentos por operação em cada grupo. O gráfico
1 apresenta a média do número de procedimentos por operação em cada grupo.
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Tabela 8 – Relação dos tempos cirúrgicos e dos procedimentos realizados em cada paciente dos grupos A, B e C. 75
Duração
Iniciais Grupo
(Minutos)
MJP
ABS
GES
JPF
ACA
EPB
PCC
RLT
JVS
JSM
SB
MLM
CHSLA
SPS
MAS2
SAC
JRG
LCS
RNDT
NMM
CLD
NMS
JS
EAG
RFS
MAS
MGO
PAS
CES
LFS
AFL
ML
JLS
LMPR
AFP
NCS
MSS
AS
MSS2
AFM
SRHS
GLS
MN
FCFP
MJM
SML
SMP
MDFS
JCF

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

171
152
163
168
220
92
207
200
178
184
225
242
190
200
230
220
131
172
60
148
156
205
164
184
120
192
185
138
182
215
178
152
141
162
203
201
200
195
203
252
152
98
172
120
190
100
186
210
100

PROCEDIMENTOS
Fossa nasal esquerda

Septoplastia
setorial

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

Fossa nasal direita

Turbinectomia Turbinectomia Uncifectomia Bulectomia Etimoidectomia Esfenoidectmoia
inferior parcial média parcial
esquerda
esquerda
posterior
esquerda
esquerda
esquerda
esquerda

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Acesso Turbinectomia Turbinectomia Uncifectomia Bulectomia Etimoidectomia Esfenoidectmoia Acesso
ao seio inferior parcial média parcial
direita
direita
posterior
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Média Grupo A

Média Grupo B

Adrenalina
1:50.000

Adrenalina
1:2000

Média Grupo C
Adrenalina
1:10.000

Gráfico 1: Média de procedimentos realizados por operação nos grupos A, B e C.

5.2 Quanto ao tempo operatório
Entende-se por tempo operatório para fins da pesquisa o tempo decorrido
desde a coleta da primeira amostra de sangue para dosagem de catecolaminas
plasmáticas (quando o paciente já estava em plano anestésico, mas antes do início
da operação) até a coleta da última amostra de sangue (3 minutos após a retirada
da última tira de algodão com solução de adrenalina).
A tabela 9 fornece a média, desvio padrão (DP), mínimo e máximo do tempo
operatório, bem como o correspondente nível descritivo (p valor) da análise de
variância para medidas repetidas. As dosagens que diferem significativamente,
identificadas pelo teste de comparações múltiplas de Turkey, ao nível de 5%, foram
descritas na coluna de diferenças significativas. Como explicado na seção
“Metodologia da Pesquisa”, o grupo controle não foi incluído na análise do tempo
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operatório porque não há motivos para comparar tempos operatórios de cirurgias
diferentes (cirurgia endoscópica nasal e amigdalectomias).
Tabela 9 - Análise estatística das variáveis de tempo operatório (em minutos) para
cada grupo.
Grupo

n

Média

D.P.

Mediana

Mínimo

Máximo

A
(Adrenalina
1:50.000)

16

190,1

37,1

195

92

242

B
(Adrenalina
1:2000)

17

160,2

36,9

164

60

215

C
(Adrenalina
1:10.000)

16

171,5

45,8

188

98

252

p valor

0,075

a

Diferenças
significativasb

Não houve

D.P.:Desvio Padrão p valora: ANOVA de Kruskal-Wallis.
dif. sigb: comparações múltiplas de Tukey, ao nível de 5%.

O gráfico 2 evidencia o tempo operatório médio em cada grupo. Apesar do
tempo operatório médio do grupo A (que utilizou a solução tópica de adrenalina
menos concentrada – 1:50.000) ter sido mais de 30 minutos maior que o tempo
operatório médio do grupo B (que utilizou a solução tópica de adrenalina mais
concentrada – 1:2000), observa-se na tabela 9 que esta diferença não alcançou
significância estatística, embora tenha chegado próximo a isso (p valor de 0,075; um
pouco acima do p valor de 0,05 que consideramos para estabelecer significância
estatística). Isto se deve ao fato dos tempos operatórios dentro de cada grupo terem
sido muito variados, uma vez que em todos os grupos houve operações com maior e
menor número de “procedimentos” (estruturas anatômicas operadas). Isso acarretou
valores de tempo operatório mínimo e máximo bastante díspares, valores de desvio
padrão muito altos e uma dificuldade de se alcançar significância estatística.
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200
195
190
185
180
175
170

190 (± 37,1 D.P.)

172(± 45,8 D.P.)
160 (± 36,9 D.P.)

165
160
155
150
Média Grupo A
Adrenalina
1:50.000

Média Grupo B

Média Grupo C

Adrenalina
1:2000

Adrenalina
1:10.000

Gráfico 2: Média do tempo cirúrgico (em minutos) nos grupos A, B e C (mais ou
menos desvio padrão). DP = Desvio Padrão.

De modo a contornar estas dificuldades relativas aos valores heterogêneos,
prosseguiu-se com a análise do tempo operatório por procedimento, obtido
dividindo-se o tempo de cada operação pelo número de procedimentos realizados
na mesma. A tabela 10 fornece a média, desvio padrão (DP), mediana, mínimo e
máximo da relação tempo operatório / número de procedimentos segundo o grupo
(A, B, ou C), além do correspondente nível descritivo do teste estatístico (p valor). A
análise estatística foi realizada pela análise de variância de Kruskal-Wallis. Os
grupos que diferem significativamente, segundo os testes de comparações múltiplas
correspondentes, ao nível de 5%, foram descritos na coluna de diferenças
significativas.
Ao se considerar o tempo operatório por procedimento em cada grupo, ficou
estatisticamente comprovado que os pacientes do grupo B (que utilizaram a solução
de adrenalina mais concentrada – 1:2000) tiveram tempo operatório por
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procedimento menor que os pacientes do grupo C (solução de adrenalina 1:10.000),
que por sua vez foi menor que do grupo A (solução de adrenalina 1:50.000).
O p valor foi de 0,02.

Tabela 10 - Análise estatística da relação tempo operatório / procedimento (em
minutos/procedimento) para cada grupo.
Grupo

Média

D.P.

Mediana

Mínimo

Máximo

A
(Adrenalina
1:50.000)

19,2

4,6

18,7

11,4

30,4

B
(Adrenalina
1:2000)

16,1

C
(Adrenalina
1:10.000)

18,0

2,8

13,0

15,7

15,9

10,1

9,1

p valor

20,5

0,020

a

Diferenças
significativasb

A

B

A

C

B

C

65,0

D.P.:Desvio Padrão p valora: ANOVA de Kruskal-Wallis.
dif. sigb: comparações múltiplas de Tukey, ao nível de 5%.

5.3 Quanto ao sangramento peroperatório
O sangramento peroperatório foi avaliado de 3 formas diferentes. A primeira
forma foi uma quantificação objetiva através da medida do volume de sangue
aspirado. A segunda e terceira formas foram avaliações subjetivas do sangramento,
seja através de um conceito arbitrado pelo cirurgião ao sangramento peroperatório
ou através de uma escala analógica visual, conforme explicado na subseção 4.17.
A tabela 11 fornece a média, desvio padrão (DP), mediana, mínimo e
máximo do volume de sangramento peroperatório segundo o grupo (A, B ou C), bem
como o correspondente nível descritivo do teste estatístico (p valor). A análise
estatística foi realizada pela análise de variância de Kruskal-Wallis. Os grupos que
diferem

significativamente,

segundo

os

testes

de

comparações

múltiplas

correspondentes, ao nível de 5%, foram descritos na coluna de diferenças
significativas. Assim como na análise do tempo operatório, o grupo controle não foi
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incluído por não haver motivos para comparar sangramentos peroperatórios em tipos
de cirurgia diferentes (cirurgia endoscópica nasal e amigdalectomia).
Tabela 11 - Análise estatística das variáveis de sangramento peroperatório (em
mililitros) para cada grupo.
Grupo

n

Média

D.P.

Mediana

Mínimo

Máximo

A
(Adrenalina
1:50.000)

16

425,8

255,8

334

100

1100

B
(Adrenalina
1:2000)

17

140,3

56,7

135

40

270

C
(Adrenalina
1:10.000)

16

336,9

204,0

315

85

p valor

a

0,0001

Diferenças
significativasb

B

A

B

C

750

D.P.:Desvio Padrão p valora: ANOVA de Kruskal-Wallis para os três grupos do experimento.
dif. sigb: teste de comparações múltiplas de Tukey, ao nível de 5%.

Observa-se que o grupo B (em cujos pacientes se utilizou a solução de
adrenalina mais concentrada – 1:2000) apresentou perda sangüínea peroperatória
significativamente menor que os grupos A e C (p valor = 0,0001), conforme ilustra o
gráfico 3.

Grupo A
Adrenalina
1:50.000

Grupo B
Adrenalina
1:2000

Grupo C
Adrenalina
1:10.000

Gráfico 3: Análise de variância da perda sangüínea peroperatória (em mililitros).
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Em relação à avaliação subjetiva do sangramento, tanto o conceito como a
marcação na escala analógica visual foram sempre realizados pelo mesmo cirurgião
(pesquisador principal).
Apenas 2 pacientes foram classificados com conceito “D", definido como
“sangramento muito aumentado, que impediu a realização do procedimento como
desejado ou planejado no pré-operatório, ou ainda que necessitou de conversão
para técnica não endoscópica” (vide tabela 4). Ambos os pacientes eram do grupo A
(em que se utilizou solução tópica de adrenalina menos concentrada – 1:50.000).
Em um desses casos o sangramento excessivo atrapalhou a abertura do seio
esfenoidal (como era planejado) e em outro foi necessário abandonar o endoscópio
e realizar parte do procedimento a olho nu com espéculo nasal até que se
controlasse melhor o sangramento e fosse possível a reutilização do endoscópio.
Devido ao número reduzido de pacientes classificados com conceito “D", para fins
de análise estatística foram considerados como um único grupo os pacientes de
conceito “C" e “D".
A tabela 12 fornece a frequência (N) e o percentual (%) da graduação do
sangramento peroperatório (conceito) segundo os grupos (A, B e C), bem como o
correspondente nível descritivo do teste estatístico (p valor). A análise estatística foi
realizada pelo teste de

2

ou pelo teste exato de Fisher. Na associação significativa,

ao nível de 5%, aplicou-se o teste estatístico (Fisher ajustado) para cada par de
grupos separadamente, visando identificar quais os grupos que diferem entre si, ao
nível de 1,7%, identificados na coluna de diferenças significativas. Neste momento,
foi considerado o nível de 1,7% (5% divido pelo número de grupos) visando controlar
o erro do tipo I (erro
significativas.

), que implicaria em encontrar erradamente diferenças
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Tabela 12 - Análise estatística do conceito dado ao sangramento peroperatório
segundo o grupo.
Conceito

Grupo A
(Adrenalina
1:50.000)

Grupo B
(Adrenalina
1:2000)

Grupo C
(Adrenalina
1:10.000)

N

%

N

%

N

%

A

0

0

10

58,8

5

31,2

B

6

37,5

6

35,3

8

50

C/D

10

62,5

1

5,9

3

18,8

diferenças
b
significativas

p valor

A
A

0,0002

B
C

b

dif. sig : teste exato de Fisher, ao nível de 1,7%.
Conceito A: Sangramento mínimo.
Conceito B: Sangramento controlável.
Conceito C: Sangramento aumentado.
Conceito D: Sangramento muito aumentado, que impediu a realização do planejado no pré-operatório ou conversão para
cirurgia aberta.

Observou-se que o grupo A (que utilizou solução tópica de adrenalina
1:50.000) apresentou proporção de conceito C/D (62,5%) significativamente maior
que os grupos B (5,9%) e C (18,8%). Por outro lado, os grupos B e C (que utilizaram
solução de adrenalina nas concentrações de 1:2000 e 1:10.000 respectivamente)
apresentaram proporção de conceito A (58,8% e 31,2%, respectivamente)
significativamente maior que o grupo A (0%), conforme ilustra o gráfico 4.
Conceito A
80

%

Conceito B
Conceito C/D

70
62,5
58,8

60

50,0
50
37,5

40

35,3
31,2

30
18,8

20
10

5,9
0

0

Grupo A

Adrenalina
1:50.000

Grupo B

Adrenalina
1:2000

Grupo C

Adrenalina
1:10.000

Gráfico 4: Distribuição dos conceitos de sangramento peroperatório (em porcentagem)
por grupo.
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A última forma de avaliação do sangramento peroperatório foi a escala
analógica visual (figura 1), na qual o pesquisador principal marcava um ponto em
uma linha reta de 10 cm de comprimento em que o extremo esquerdo representava
uma operação sem sangramento e o extremo direito representava uma operação
com sangramento muito aumentado. A distância do extremo esquerdo ao ponto
marcado foi medida em centímetros com precisão de uma casa decimal, obtendo-se
assim um número que podia variar de 0 a 10 centímetros, sendo 0 equivalente a
“nenhum sangramento” e 10 equivalente a “sangramento muito aumentado”.
A tabela 13 fornece a média, desvio padrão (DP), mediana, mínimo e máximo
da escala de sangramento peroperatório segundo o grupo (A, B ou C), bem como o
correspondente nível descritivo do teste estatístico (p valor). A análise estatística foi
realizada pela análise de variância de Kruskal-Wallis. Os grupos que diferem
significativamente, segundo os testes de comparações múltiplas correspondentes,
ao nível de 5%, foram descritos na coluna de diferenças significativas.

Tabela 13 - Análise estatística da escala analógica visual de sangramento
peroperatório segundo o grupo.
Grupo

n

Média

D.P.

Mediana

Mínimo

Máximo

A
(Adrenalina
1:50.000)

16

5,3

2,2

5,75

1,3

8,4

B
(Adrenalina
1:2000)

17

C
(Adrenalina
1:10.000)

16

1,5

3,3

0,8

1,9

1,2

3,1

0,6

0,8

3,3

p valor

a

0,0001

Diferenças
significativasb

A

B

A

C

B

C

6,8

D.P.:Desvio Padrão p valora: ANOVA de Kruskal-Wallis para os três grupos do experimento.
dif. sigb: teste de comparações múltiplas de Tukey, ao nível de 5%.
O pesquisador marcava um ponto em um escala analógica visual de sangramento com 10 cm de comprimento, em que o extremo
esquerdo representava uma operação sem sangramento e o extremo direito uma operação com sangramento muito aumentado. A
distância do extremo esquerdo ao ponto marcado era medida em centímetros com precisão de uma casa decimal, obtendo-se assim
um número que podia variar de 0 a 10.
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A medida da escala análogo visual de sangramento peroperatório foi menor
no grupo B (em cujos pacientes se utilizou solução tópica de adrenalina mais
concentrada – 1:2000), intermediária no grupo C (em cujos pacientes se utilizou
solução tópica de adrenalina de concentração intermediária – 1:10.000) e maior no
grupo A (em cujos pacientes se utilizou solução tópica de adrenalina menos
concentrada – 1:50.000), conforme representado no gráfico 5. Todas estas
diferenças apresentaram significância estatística, com p valor igual a 0,0001.

Grupo A
Adrenalina
1:50.000

Grupo B
Adrenalina
1:2000

Grupo C
Adrenalina
1:10.000

Gráfico 5: Análise de variância da escala análogo visual de sangramento peroperatório
(em centímetros). AV = Analógica visual

A análise estatística constatou, portanto, que na avaliação objetiva (volume de
sangramento quantificado) e subjetiva (escala analógica visual), o grupo B (em cujos
pacientes se utilizou solução tópica de adrenalina mais concentrada – 1:2000) teve
sangramento menor que os demais grupos. Já pela avaliação subjetiva por conceito
não houve diferença significativa entre os grupos B e C, mas estes obtiveram melhor
avaliação que o grupo A (em cujos pacientes se utilizou solução tópica de adrenalina
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menos concentrada – 1:50.000). Na avaliação subjetiva pela escala analógica visual,
a avaliação do sangramento foi inversamente proporcional à concentração de
adrenalina em cada grupo, com significância estatística nas comparações entre
todos os grupos.

5.4 Quanto à dosagem das catecolaminas plasmáticas
Como descrito na seção “Metodologia da Pesquisa”, foram realizadas 3
coletas de sangue para dosagem das catecolaminas plasmáticas (adrenalina e
noradrenalina) ao longo de cada operação. A amostra para a primeira dosagem foi
colhida com o paciente em plano anestésico, porém antes de qualquer estímulo
cirúrgico ou utilização de solução de adrenalina. A segunda amostra era colhida 3
minutos após a utilização da décima tira de algodão embebida em solução de
adrenalina. A terceira amostra era colhida 3 minutos após a utilização da última tira
de algodão, ao término da operação, antes do paciente sair do plano anestésico.
Para análise dos resultados, também foi considerada a relação entre as
concentrações plasmáticas de adrenalina e noradrenalina em cada dosagem
(adrenalina/noradrenalina), sendo a 1ª relação relativa à primeira dosagem, a 2ª
relação relativa à 2ª dosagem e a 3ª relação relativa à 3ª dosagem.
Os valores normais de referência para as concentrações de adrenalina e
noradrenalina plasmática foram apresentados na subseção 4.21.4.
As tabelas 14, 15 e 16 fornecem a média, desvio padrão (DP), mínimo e
máximo das concentrações plasmáticas de adrenalina, noradrenalina e da relação
adrenalina/noradrenalina, respectivamente, para as três dosagens de cada grupo,
além do correspondente nível descritivo (p valor) da Análise de Variância para
medidas repetidas. As dosagens que diferem significativamente, identificadas pelo

86
86

teste de comparações múltiplas de Bonferroni, ao nível de 5%, foram descritas na
coluna de diferenças significativas. Para fins de análise, foi aplicada a transformação
logarítmica (ln), devido à falta de distribuição normal (gaussiana) nas medidas.
Os gráficos 6, 7 e 8 mostram a variação das concentrações de adrenalina,
noradrenalina e da relação adrenalina/noradrenalina ao longo do tempo operatório
para os 4 grupos da pesquisa.
Em todos os grupos, à exceção do grupo controle, houve aumento
estatisticamente significativo dos níveis plasmáticos de adrenalina ao longo da
operação (p valores de 0,0001; 0,0001 e 0,0013 respectivamente para os grupos A,
B e C – vide tabela 14).
No gráfico 6 se observa que o aumento dos níveis de adrenalina mais
marcante foi o do grupo B (que utilizou solução de adrenalina na concentração de
1:2000), atingindo um valor máximo de 346 pg/ml, que é mais de 3 vezes o limite
máximo da normalidade (até 110 pg/ml) e representa aumento de 409% em relação
aos níveis basais daquele paciente. Mesmo as médias dos valores obtidos nas 2ª e
3ª dosagens de adrenalina neste grupo estavam acima do normal (141,2 e 198,6
pg/ml respectivamente, correspondendo a aumentos de 107% e 192% em relação à
média dos níveis basais).
Os grupos C e A (que utilizaram soluções de adrenalina nas concentrações
de 1:10.000 e 1:50.000 respectivamente) também apresentaram elevação
estatisticamente significativa dos níveis plasmáticos de adrenalina, porém menos
intensa. Os valores máximos atingidos foram de 265 e 217 pg/ml respectivamente –
aumento de 290 e 219% em relação aos níveis basais), sendo que apenas as
médias das terceiras dosagens de cada grupo excederam levemente o limite

87
87

superior da normalidade (120,6 e 111,4 pg/ml respectivamente, correspondendo a
aumento de 77% e 64% em relação à média dos níveis basais – vide tabela 14).

Tabela 14 - Análise longitudinal das 3 dosagens de adrenalina (em pg/ml) para
cada grupo.
Grupo

Adrenalina

A
(Adrenalina
1:50.000)
B
(Adrenalina
1:2000)
C
(Adrenalina
1:10.000)

D.P.

1a dosagem

73,3

16,1

70

51

108

2a dosagem

106,1

39,0

94,5

70

212

3a dosagem

111,4

42,4

97

51

217

1a dosagem

73,5

16,6

75

46

a

141,2

2 dosagem
a

50,4

198,6

3 dosagem
a

64,1

72,8

1 dosagem
a

17,7

138

68

192

83

68,5

53

2a
3a

106

1a

2a

280

a

3a

a

3a

a

2a

a

1

3a

2a

3a

0,0001

82

56

203

3a dosagem

120,6

53,3

97

77

265

1 dosagem

76,0

13,7

79

56

92

2a dosagem

80,6

8,1

82

77

101

83,4

7,6

83

80

92

1
2

121

40,3

3 dosagem

0,0013

346

98,1

a

diferenças
significativasb
1a
1a

2 dosagem
a

Controle

Mediana Mínimo Máximo p valora

Média

1
0,0001

0,73

Não houve

a

D.P.:Desvio Padrão
p valor : ANOVA para medidas repetidas do logaritmo da adrenalina
dif. sigb: comparações múltiplas de Bonferroni ajustado para três momentos

250

média ± DP

Adrenalina (pg/mL)

280

220
190
160
130
100
70
40

1a dosagem

2a dosagem

A

B

Adrenalina
1:50.000

Adrenalina
1:2000

C

3a dosagem
controle

Adrenalina
1:10.000

Gráfico 6: Variação da média das dosagens de adrenalina ao longo da operação para
cada grupo. DP = Desvio padrão.
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O grupo controle apresentou apenas discreto aumento dos níveis plasmáticos
de adrenalina ao longo da operação, que não atingiu significância estatística.

Tabela 15 - Análise longitudinal das 3 dosagens de noradrenalina (em pg/ml) para
cada grupo.
Grupo

Adrenalina

A
(Adrenalina
1:50.000)

1a dosagem

B
(Adrenalina
1:2000)
C
(Adrenalina
1:10.000)
Controle

Média D.P.

Mediana

Mínimo

Máximo

145,5

35

326

160,1

58,2

2 dosagem

170,9

58,7

160

51

341

3a dosagem
1a dosagem

196,9
171,7

61,1
59,4

187,5
162

120
104

338
365

2a dosagem

182,9

55,2

172

122

337

3a dosagem
1a dosagem

190,2
173,3

85,6
44,8

160
156

108
121

412
255

2a dosagem

177,1

46,8

151,5

128

265

3a dosagem
1a dosagem

188,6
178,9

51,5
26,2

170
174,5

131
132

280
213

2a dosagem

184,3

47,2

192

158

217

3a dosagem

190,4

45,2

191

162

222

a

p valor

a

diferenças significativasb

0,076

Não houve

0,20

Não houve

0,10

Não houve

0,15

Não houve

D.P.:Desvio Padrão
p valora: ANOVA para medidas repetidas do logaritmo da adrenalina
dif. sigb: comparações múltiplas de Bonferroni ajustado para três momentos

290
260

média ± DP

Noradrenalina (pg/mL)

320

230
200
170
140
110
80
50

1a dosagem
A

Adrenalina
1:50.000

2a dosagem
B

Adrenalina
1:2000

C

3a dosagem
controle

Adrenalina
1:10.000

Gráfico 7: Variação da média das dosagens de noradrenalina ao longo da operação para
cada grupo. DP = Desvio padrão.
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Já a noradrenalina não apresentou variação plasmática significativa em
nenhuma das 3 dosagens em nenhum dos 3 grupos do estudo ou no grupo controle,
como demonstram a tabela 15 e o gráfico 7.
No que se refere à variação da razão adrenalina/noradrenalina, o gráfico 8
mostra mais uma vez aumento marcante no grupo B (solução de adrenalina 1:2000)
ao longo do tempo operatório, com aumentos menos intensos dos grupos A e C
(soluções de adrenalina 1:50.000 e 1:10.000 respectivamente), sendo que apenas
os grupos B e C atingiram significância estatística (p valores 0,0001 e 0,026
respectivamente – vide tabela 16). O grupo controle manteve uma razão
adrenalina/noradrenalina estável nas 3 dosagens.

Tabela 16 - Análise longitudinal da relação adrenalina /noradrenalina para cada
grupo.
Grupo

Adrenalina

A
(Adrenalina
1:50.000)

1a relação

0,616

2a relação

0,629

3 relação
1a relação

B
(Adrenalina
1:2000)
C
(Adrenalina
1:10.000)

Controle

a

diferenças significativasb

Mediana

Mínimo

Máximo

0,762

0,427

0,304

3,457

0,240

0,583

0,308

1,347

0,733
0,426

0,874
0,131

0,513
0,439

0,288
0,211

3,980
0,608

2a relação
3a relação
1a relação

0,802
1,257
0,450

0,294
0,633
0,151

0,721
1,197
0,426

0,415
0,526
0,204

1,628
3,327
0,744

0,0001

1a
1a
2a

2a
3a
3a

2a relação

0,623

0,236

0,622

0,330

1,295

0,026

3a relação

1a
1a

2a
3a

0,620

0,242

0,614

0,196

1,148

1a relação

0,428

0,076

0,412

0,335

0,526

2a relação

0,429

0,080

0,419

0,321

0,537

3a relação

0,423

0,067

0,418

0,334

0,525

a

Média D.P.

p valor

0,17

D.P.:Desvio Padrão
p valora: ANOVA para medidas repetidas do logaritmo da adrenalina
dif. sigb: comparações múltiplas de Bonferroni ajustado para três momentos

0,71

Não houve

Não houve

90
90

2,0

1,6

média ± DP

Relação adre/nora

1,8

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

1a dosagem

2a dosagem

A

B

C

Adrenalina
1:50.000

Adrenalina
1:2000

Adrenalina
1:10.000

3a dosagem
controle

Gráfico 8: Variação da média das razões adrenalina/noradrenalina ao longo da operação
para cada grupo. DP = Desvio padrão.

Uma vez estabelecido que houve aumento estatisticamente significativo nos
níveis de adrenalina ao longo das operações nos grupos A, B e C, bem como da
relação adrenalina/noradrenalina nos grupos B e C, é preciso estabelecer se houve
diferença nesta elevação entre os grupos. Isto é, após a análise das dosagens de
catecolaminas plasmáticas de cada grupo isoladamente, procedeu-se a comparação
entre os grupos (simultaneamente), através do método conhecido como Análise de
Variância para medidas repetidas com um fator. Esta análise permite verificar se a
evolução das dosagens é estatisticamente diferente entre os grupos.
A análise de variância para medidas repetidas com um fator verifica a
influência do grupo, do tempo e da interação (grupo*tempo) nas dosagens. Porém,
iremos nos deter apenas na componente “interação”, que testa se existe diferença
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significativa no nível da dosagem entre os grupos para um determinado momento
específico.
A tabela 17 fornece o resultado da análise de variância para medidas
repetidas com um fator para o logaritmo das dosagens. Os valores na tabela
correspondem ao nível de significância (p valor) de cada componente (grupo, tempo
e interação) da análise de variância.

Tabela 17 - Análise de Variância para medidas repetidas com um fator.
Componentes
Dosagem

Grupos
(A x B x C x Controle)

Tempo
(1ª, 2ª e 3ª dosagens)

Interação
(Grupo * Tempo)

Adrenalina

0,0001

0,0001

0,0001

Noradrenalina

0,34

0,52

0,48

Relação
Adrenalina /
Noradrenalina

0,0009

0,0001

0,0001

Os valores na tabela correspondem ao nível de significância (p valor) de cada componente (grupo, tempo e interação)
da análise de variância.

O resultado da análise mostrou que existe interação (tempo*grupo)
significativa na dosagem de adrenalina (pinteração = 0,0001). Pelo teste de
comparações múltiplas de Tukey, identificou-se que o grupo B (que utilizou solução
de adrenalina na concentração de 1:2000) apresentou níveis da 2a medida de
adrenalina significativamente maiores que os grupos A e controle; e da 3a medida
significativamente maiores que os grupos A, C e controle.
Não houve diferença significativa nos valores da 2ª medida entre os grupos A,
C e controle. Já em relação à 3ª medida, os grupos A e C (soluções de adrenalina
1:50.000 e 1:10.000 respectivamente) apresentaram níveis significativamente
maiores que o grupo controle, embora entre eles não tenha sido possível comprovar
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diferença. Isto significa dizer que apesar dos grupos A e C terem apresentado
elevação estatisticamente significativa dos níveis de adrenalina plasmática quando
analisados isoladamente, não é possível afirmar que a elevação de um grupo é
maior ou menor que a do outro do ponto de vista estatístico.
Para as medidas de noradrenalina, a análise mostrou não existir interação
(tempo * grupo), ou seja, não há diferença estatística entre os 4 grupos da pesquisa
em suas variações dos níveis plasmáticos de noradrenalina.
Para a relação adrenalina/noradrenalina, existe interação significativa pelo
teste de comparações múltiplas de Tukey, com o mesmo perfil da variação de
adrenalina:

o

grupo

B

apresentou

valores

da

2a

relação

de

adrenalina/noradrenalina significativamente maiores que os grupos A e controle; e
da 3a relação significativamente maiores que os grupos A, C e controle. Da mesma
forma, não houve diferença significativa nos valores da 2ª relação entre os grupos A,
C e controle, mas em relação à 3ª relação adrenalina/noradrenalina, os grupos A e
C apresentaram valores significativamente maiores que o grupo controle, embora
entre eles não tenha sido possível comprovar diferença.

5.5 Quanto aos parâmetros cardíacos e hemodinâmicos (cardiovasculares)
Nenhum dos pacientes apresentou arritmias detectáveis pela monitorização
cardíaca no peroperatório.
Os parâmetros hemodinâmicos de frequência cardíaca (FC), pressão arterial
sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD) foram monitorados em todos os
pacientes e registrados a cada 3 minutos. Considerando-se as medidas ao longo de
todas as operações nos 4 grupos da pesquisa (grupos A, B, C e grupo controle),
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foram obtidas um total de 3135 aferições para cada um dos parâmetros
mencionados.
A tabela 18 apresenta os valores mínimo, máximo, média, mediana e desvio
padrão de todas as aferições dos parâmetros hemodinâmicos para cada grupo e o
correspondente nível descritivo (p valor) da análise de variância para medidas
repetidas. As medidas que diferem significativamente, identificadas pelo teste de
comparações múltiplas de Bonferroni, ao nível de 5%, foram descritas na coluna de
diferenças significativas.
Tabela 18 - Análise longitudinal dos parâmetros hemodinâmicos para cada grupo.
Parâmetro
FC

PAS

PAD

Grupo

n Mínimo Máximo Média Mediana D.P. p valoradiferenças significativasb

A (Adrenalina 1:50.000)
B (Adrenalina 1:2000)
C (Adrenalina 1:10.000)

16
17
16

42
48
41

Controle
A (Adrenalina 1:50.000)
B (Adrenalina 1:2000)
C (Adrenalina 1:10.000)
Controle
A (Adrenalina 1:50.000)
B (Adrenalina 1:2000)
C (Adrenalina 1:10.000)
Controle

10
16
17
16
10
16
17
16
10

48
68
61
68
70
29
37
36
40

108
111
103
100
144
186
181
159
100
110
103
101

69
67
66

69
66
66

14,3
10,4
11,0

77
102
109
106
105
60
65
64
63

80
103
108
103
104
59
62
63
61

12,3
14,4
18,5
18,0
15,3
10,8
13,4
13,7
11,9

0,50

Não houve

0,43

Não houve

0,48

Não houve

D.P.= Desvio Padrão FC = Frequência cardíaca PAS = Pressão Arterial Sistólica PAD = Pressão Arterial Diastólica
p valora: ANOVA para medidas repetidas
dif. sigb: comparações múltiplas de Bonferroni ajustado para seis momentos

Ao se considerar as médias e medianas de todos os parâmetros
hemodinâmicos, não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos.
Em relação aos valores absolutos mínimos, os resultados obtidos também foram
muito próximos entre si em todos os grupos, assim como os valores máximos de
frequência cardíaca.
Já em relação aos valores máximos de pressão arterial sistólica e diastólica,
observa-se na tabela 18 que os pacientes do grupo B (cuja solução de adrenalina
utilizada foi a mais concentrada – 1:2000) foram os que apresentaram os maiores
valores máximos; seguidos dos pacientes do grupo C (que utilizaram a segunda
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maior concentração de adrenalina – 1:10.000). Essas diferenças são mais bem
analisadas a seguir.
Os gráficos 9, 10 e 11 fazem a representação por dispersão de todos os
valores registrados de FC, PAS e PAD, separados por grupos. A tabela 19 transpõe
estas informações para valores numéricos, apresentando a distribuição das
aferições entre valores normais e anormais, separadas por grupo.
No gráfico 9, nota-se que a FC apresenta distribuição bastante homogênea
entre os grupos, com poucas aferições ultrapassando 100 batimentos por minuto
(bpm). O grupo que mais apresentou medidas de frequência cardíaca maior ou igual
a 100 bpm foi o B (que utilizou adrenalina na concentração de 1:2000 – 7 medidas),
seguido do grupo A (4 vezes). Os grupos C e controle apresentaram apenas uma
aferição acima de 100 bpm. Essa pequena diferença entre os grupos, contudo, não
possui significância estatística, conforme apresentado na tabela 19.

FC (bpm)
120
110
100
100
90
80
70
60
50
40
Grupo A
(Adrenalina 1:50.000)

Grupo C
(Adrenalina 1:10.000)

Grupo B
(Adrenalina 1:2000)

Grupo Controle

Gráfico 9: Representação por dispersão de todos os registros da frequência cardíaca (FC). O eixo
X não se refere a nenhuma medida, mas é apenas proporcional ao número de
aferições em cada grupo.
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PAS (mmHg)
200
180
180
160
160
140
140

120
100
80
60
40
Grupo A
(Adrenalina 1:50.000)

Grupo C
(Adrenalina 1:10.000)

Grupo B
(Adrenalina 1:2000)

Grupo Controle

Gráfico 10: Representação por dispersão de todos os registros da pressão arterial sistólica (PAS).
O eixo X não se refere a nenhuma medida, mas é apenas proporcional ao número de
aferições em cada grupo.

PAD (mmHg)
120
110
100
100
9090

80
70
60
50
40
30
20
Grupo A
(Adrenalina 1:50.000)

Grupo C
(Adrenalina 1:10.000)

Grupo B
(Adrenalina 1:2000)

Grupo Controle

Gráfico 11: Representação por dispersão de todos os registros da pressão arterial diastólica
(PAD). O eixo X não se refere a nenhuma medida, mas é apenas proporcional ao
número de aferições em cada grupo.
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Nos gráficos 10 e 11, já se observa maior heterogeneidade na distribuição
das medidas de PAS e PAD. Ao se analisarem os valores acima do normal, é
possível constatar que os grupos B e C (que utilizaram soluções de adrenalina mais
concentradas – 1:2000 e 1:10.000 respectivamente) apresentaram muito mais vezes
valores de PAS e PAD acima do normal quando comparados aos grupos A e
controle (p valor < 0,0001), conforme apresentado na tabela 19. Constata-se,
portanto, que apesar da média de FC, PAS e PAD não apresentar diferença entre os
grupos, os picos pressóricos (tanto de PAS como de PAD) foram mais freqüentes
nos grupos B e C que no grupo A. O mesmo não se observou com os picos de
frequência cardíaca.

Tabela 19 – Distribuição das medidas de parâmetros hemodinâmicos entre valores
normais e anormais, para cada grupo.
Parâmetro

Valores
< 100 bpm

FC

100 ~ 119 bpm
> ou igual a 120 bpm
< 140 mmHg

Grupo A
Grupo B
Grupo C
(Adrenalina (Adrenalina (Adrenalina
1:50.000)
1:2000)
1:10.000)
1013 (99,6%) 912 (99,2%)

Grupo
Controle

915 (99,9%)

236 (99,6%)

4 (0,4%)

7 (0,8%)

1 (0,1%)

1 (0,4%)

0

0

0

0

857 (93,6%)

229 (96,6%)

1012 (99,5%) 866 (94,2%)

140 ~ 159 mmHg

5 (0,5%)

40 (4,3%)

48 (5,2%)

8 (3,4%)

160 ~ 179 mmHg

0

11 (1,3%)

10 (1,1%)

0

PAS

> ou igual a 180 mmHg

PAD

0

2 (0,2%)

1 (0,1%)

0

< 90 mmHg

997 (98%)

857 (93,3%)

868 (94,8%)

235 (99,2%)

90 ~ 99 mmHg

18 (1,8%)

52 (5,7%)

45 (4,9%)

1 (0,4%)

100 ~ 109 mmHg

2 (0,2%)

8 (0,9%)

3 (0,3%)

1 (0,4%)

0

2 (0,1%)

0

0

> ou igual a 110 mmHg

FC = Frequência cardíaca PAS = Pressão Arterial Sistólica
p valora: ANOVA para medidas repetidas
dif. sigb: comparações múltiplas de Bonferroni

p valor

a

0,45

< 0,0001

diferenças
significativasb

Não houve

140~159 mmHg em
Grupos B e C
Grupos A e Controle
160~179 mmHg em
Grupos B e C
Grupos A e Controle

< 0,0001

90~99 mmHg em
Grupos B e C
Grupos A e Controle

PAD = Pressão Arterial Diastólica

Em uma análise subseqüente, procurou-se observar uma eventual variação
súbita, aguda, dos parâmetros hemodinâmicos logo após cada aplicação de algodão
com solução de adrenalina nos diferentes grupos. Para isso comparou-se a
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frequência cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica
(PAD) nos 10 minutos subseqüentes a cada aplicação das tiras de algodão com
solução de adrenalina (3 aferições ao longo dos 10 minutos) com os mesmos
parâmetros nos momentos imediatamente anteriores a cada aplicação. Nesta
análise, não foi possível observar variação (aumento ou diminuição) estatisticamente
significativa de nenhum dos parâmetros hemodinâmicos em nenhum dos 3 grupos
de diferentes concentrações de adrenalina.
A análise seguinte procurou estabelecer se os valores de PAS, PAD e FC
acima do normal (apresentados na tabela 19) se concentraram em algum momento
da operação em particular. Para isso dividimos as ocorrências das medidas acima
do normal em dois grupos: aquelas que ocorreram na metade inicial do tempo
operatório e as que ocorreram na metade final do tempo operatório.
A tabela 20 apresenta a ocorrência de medidas acima dos valores normais
divididas de acordo com os grupos e com o momento em que ocorreram na
operação, além do correspondente nível descritivo (p valor) da análise de variância
para medidas repetidas. As medidas que diferem significativamente, identificadas
pelo teste de comparações múltiplas de Bonferroni, ao nível de 5%, foram descritas
na coluna de diferenças significativas.
Pode-se constatar que nos grupos B e C (que utilizaram soluções de
adrenalina nas concentrações de 1:2000 e 1:10.000 respectivamente) a ocorrência
de valores de PAS e PAD acima dos limites normais se concentraram na metade
final do tempo operatório (p valor = 0,05).
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Tabela 20 – Distribuição das ocorrências de medidas de parâmetros hemodinâmicos
acima dos valores normais, para cada grupo, em relação ao tempo operatório.
Parâmetro

FC
(≥ 100 bpm)

PAS
(≥ 140 mmHg)

PAD
(≥ 90 mmHg)

Ocorrências

Valores

Metade inicial
do tempo
operatório

Metade final
do tempo
operatório

4

Grupo A (1:50.000)

1

3

7

Grupo B (1:2000)

5

2

1

Grupo C (1:10.000)

1

-

1

Controle

1

-

5

Grupo A (1:50.000)

2

3

53

Grupo B (1:2000)

12

41

59

Grupo C (1:10.000)

18

41

8

Controle

3

5

20

Grupo A (1:50.000)

12

8

62

Grupo B (1:2000)

21

41

48

Grupo C (1:10.000)

14

34

2

Controle

2

-

FC = Frequência cardíaca PAS = Pressão Arterial Sistólica
p valora: ANOVA para medidas repetidas
dif. sigb: comparações múltiplas de Bonferroni

p valor

a

diferenças significativasb

0,71

Não houve

0,042

Grupos B e C têm mais
ocorrências na metade
final que grupos A e
Controle.

< 0,05

Grupos B e C têm mais
ocorrências na metade
final que grupos A e
Controle.

PAD = Pressão Arterial Diastólica

Em seguida estudou-se a variação dos parâmetros hemodinâmicos ao longo
do tempo em cada operação, separadamente por grupos. Os gráficos 12, 13, 14
mostram as médias das variações dos parâmetros hemodinâmicos nos 4 grupos (A,
B, C e Grupo Controle) em diversos momentos ao longo do tempo operatório. O
momento “pré” se refere à medida dos parâmetros hemodinâmicos com o paciente
em plano anestésico, porém antes do estímulo cirúrgico e da aplicação de qualquer
solução de adrenalina. Os momentos denominados M1, M2, M3, M4 e M5 foram
definidos de forma aleatória, com intervalos entre 20 a 30 minutos entre eles, para
fins de análise estatística.
As tabelas 21, 22 e 23 também se referem à variação dos mesmos
parâmetros hemodinâmicos ao longo do tempo operatório e fornecem a média,
desvio padrão (DP), mínimo e máximo das FC, PAS e PAD, respectivamente, para
os seis momentos (pré, M1, M2, M3, M4 e M5) de cada grupo, e o correspondente
nível descritivo (p valor) da análise de variância para medidas repetidas. As medidas
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que diferem significativamente, identificadas pelo teste de comparações múltiplas de
Bonferroni, ao nível de 5%, foram descritas na coluna de diferenças significativas.
Em relação à frequência cardíaca, não foi possível demonstrar variação
(aumento ou diminuição) estatisticamente significativa ao longo do tempo operatório
em nenhum dos 4 grupos.
Já em relação à pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica,
observou-se aumento nos valores destes parâmetros ao longo do tempo operatório
nos grupos B e C (soluções de adrenalina em concentrações de 1:2000 e 1:10.000
respectivamente) que alcançaram significância estatística (p valor de 0,028 e 0,0001
respectivamente). Nos demais grupos (grupo A – adrenalina 1:50.000 – e grupo
controle) não houve variação estatisticamente significativa.
Embora tenha se demonstrado que tanto o grupo B como o grupo C
apresentaram aumento da PAS e PAD ao longo do tempo operatório, não foi
possível demonstrar diferença significativa entre eles no que se refere à magnitude
deste aumento.
Considerando que todos os pacientes dos 3 grupos foram submetidos a um
mesmo tempo de exposição à adrenalina tópica (40 minutos), e considerando ainda
o aumento com significância estatística dos níveis tensionais nos grupos B e C
(adrenalina 1:2000 e 1:10.000 respectivamente), podemos dividir o aumento dos
níveis tensionais pelo tempo de exposição à adrenalina e chegar a uma taxa de
aumento por minuto de uso da adrenalina tópica.
Para a PAS, a taxa de aumento foi de 0,50 mmHg para cada minuto de
utilização da adrenalina tópica na concentração de 1:2000 (grupo B) e de
0,34 mmHg para cada minuto de utilização da adrenalina tópica 1:10.000.

100
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média ± DP

FC (bat/min)

100
90
80
70
60
50
40

pré

M1

M2

M3

A

B

C

Adrenalina
1:50.000

Adrenalina
1:2000

Adrenalina
1:10.000

M4

M5
controle

Gráfico 12: Média da variação da frequência cardíaca (FC) ao longo da operação.
Pré = Paciente em plano anestésico, antes do estímulo cirúrgico ou utilização de
solução de adrenalina. M1, M2, M3, M4 e M5 = 5 momentos cirúrgicos com intervalos
de 20~30 minutos entre eles.
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Gráfico 13: Média da variação da pressão arterial sistólica (PAS) ao longo da operação.
Pré = Paciente em plano anestésico, antes do estímulo cirúrgico ou utilização de
solução de adrenalina. M1, M2, M3, M4 e M5 = 5 momentos cirúrgicos com
intervalos de 20~30 minutos entre eles.
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Gráfico 14: Média da variação da pressão arterial diastólica (PAD) ao longo da operação.
Pré = Paciente em plano anestésico, antes do estímulo cirúrgico ou utilização
de solução de adrenalina. M1, M2, M3, M4 e M5 = 5 momentos cirúrgicos com
intervalos de 20~30 minutos entre eles.

Para a PAD, a taxa de aumento foi de 0,37 mmHg para cada minuto de
utilização da adrenalina tópica na concentração de 1:2000 (grupo B) e de
0,25 mmHg para cada minuto de utilização da adrenalina tópica 1:10.000.
Não foi feito o cálculo da taxa de aumento para os demais grupos porque
não ficou caracterizado se houve aumento pela análise estatística (a variação não
obteve significância estatística).
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Tabela 21 - Análise longitudinal da frequência cardíaca (FC) ao longo do tempo
operatório para cada grupo.
FC

Grupo

pré
M1
M2
M3
M4
M5
pré
M1
M2
M3
M4
M5
pré
M1
M2
M3
M4
M5
pré
M1
M2
M3
M4
M5

A
(Adrenalina
1:50.000)

B
(Adrenalina
1:2000)

C
(Adrenalina
1:10.000)

Controle

n

Média

D.P.

Mediana

Mínimo

Máximo

16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
10
10
10
10
10
10

72,2
72,3
72,6
72,3
70,1
74,9
70,9
69,4
65,3
68,3
68,5
68,8
68,7
68,8
66,5
71,9
66,4
68,8
77,1
86,2
89,4
79,8
61,2
69,9

21,2
17,9
18,3
21,0
20,0
18,0
12,0
9,1
8,7
10,6
11,3
8,0
13,6
12,3
9,7
10,5
8,8
7,8
4,5
6,0
6,3
5,5
5,6
9,2

69
71
66
63,5
66
68
68
70
64
65
68
68
66,5
65
65
70,5
66,5
70,5
78,5
84
89
81
61
71,5

46
44
50
48
45
50
55
57
56
52
48
54
54
51
52
55
49
52
71
79
82
68
56
50

104
98
104
108
100
107
107
86
83
93
89
86
98
93
90
96
85
77
83
98
99
86
72
84

p valor

a

diferenças significativasb

Não houve

0,44

Não houve

0,39

Não houve

0,34

Não houve

0,42

D.P.:Desvio Padrão p valora: ANOVA para medidas repetidas
FC = Frequência cardíaca
dif. sigb: comparações múltiplas de Bonferroni ajustado para seis momentos
Pré = Paciente em plano anestésico, antes do estímulo cirúrgico ou utilização de solução de adrenalina.
M1, M2, M3, M4 e M5 = 5 momentos cirúrgicos com intervalos de 20~30 minutos entre eles.

Tabela 22 - Análise longitudinal da pressão arterial sistólica (PAS) ao longo do
tempo operatório para cada grupo.
PAS
pré
M1
M2
M3
M4
M5
pré
M1
M2
M3
M4
M5
pré
M1
M2
M3
M4
M5
pré
M1
M2
M3
M4
M5

Grupo
A
(Adrenalina
1:50.000)

B
(Adrenalina
1:2000)

C
(Adrenalina
1:10.000)

Controle

n
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
10
10
10
10
10
10

Média D.P.
101,9
99,9
96,8
107,4
102,1
102,0
107,1
114,9
109,9
114,0
122,8
126,9
104,9
100,9
103,0
103,4
118,4
118,4
112,8
102,3
99,8
99,0
102,3
109,8

15,1
11,1
12,5
16,1
14,6
12,5
18,8
14,5
16,5
22,1
18,1
16,3
10,3
11,9
11,6
13,6
15,1
16,3
17,2
12,3
13,2
12,5
14,1
8,3

Mediana

Mínimo

103,5
103
91
112
99,5
105
118
117
109
110
112
119
104,5
102,5
100
105,5
115
118,5
110,5
99,5
101,5
100,5
99
111

68
74
76
74
83
72
92
87
87
85
88
82
90
70
89
80
100
97
90
88
81
71
84
95

Máximo p valora
125
116
120
130
133
117
149
132
143
158
158
146
126
118
128
131
152
151
140
125
124
117
126
122

diferenças significativasb

0,14

0,05

M4
M5

pré,M1,M2,M3
pré,M1,M2,M3

0,0001

M4
M5

pré,M1,M2,M3
pré,M1,M2,M3

0,40

D.P.:Desvio Padrão p valora: ANOVA para medidas repetidas
PAS = Pressão arterial sistólica
dif. sigb: comparações múltiplas de Bonferroni ajustado para seis momentos
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M1, M2, M3, M4 e M5 = 5 momentos cirúrgicos com intervalos de 20~30 minutos entre eles.

Tabela 23 - Análise longitudinal da pressão arterial diastólica (PAD) ao longo do
tempo operatório para cada grupo.

PAD
pré
M1
M2
M3
M4
M5
pré
M1
M2
M3
M4
M5
pré
M1
M2
M3
M4
M5
pré
M1
M2
M3
M4
M5

Grupo

n Média D.P.

16
16
16
(Adrenalina
16
1:50.000) 16
16
17
B
17
17
(Adrenalina
17
1:2000)
17
17
16
C
16
16
(Adrenalina
16
1:10.000) 16
16
10
10
10
Controle
10
10
10
A

59,3
61,1
56,8
63,3
57,7
64,2
71,5
68,2
67,4
69,4
83,6
86,4
63,6
55,8
63,6
59,9
74,1
73,4
67,0
60,0
59,4
61,1
60,5
63,0

11,9
11,1
10,0
14,5
12,4
10,6
14,5
10,7
15,3
19,4
13,2
6,6
7,5
9,5
11,5
10,6
13,5
16,4
12,3
11,5
13,2
13,5
12,7
9,6

Mediana
56
59
55
60,5
54
62
69
64
64
58
68
74
62
55
61,5
59
74
76,5
63
59,5
54,5
58
59,5
62,5

Mínimo
42
48
42
49
46
45
55
53
50
47
52
60
55
41
47
43
51
43
54
46
45
42
45
51

Máximo
85
87
77
94
96
82
101
84
103
104
112
114
78
75
89
78
92
94
89
78
83
79
79
83

p valor

a

Diferenças significativasb

0,19

0,041

M4
M5

pré,M1,M2,M3
pré,M1,M2,M3

0,0001

M4
M5

pré,M1,M2,M3
pré,M1,M2,M3

0,52

D.P.:Desvio Padrão p valora: ANOVA para medidas repetidas
PAD = Pressão arterial diastólica
dif. sigb: comparações múltiplas de Bonferroni ajustado para seis momentos
Pré = Paciente em plano anestésico, antes do estímulo cirúrgico ou utilização de solução de adrenalina.
M1, M2, M3, M4 e M5 = 5 momentos cirúrgicos com intervalos de 20~30 minutos entre eles.
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6 DISCUSSÃO
6.1 Quanto ao objeto de estudo
O objeto de estudo de nossa pesquisa e da maioria das que mencionamos
em nossa revisão da literatura são os efeitos produzidos pela interação de um
determinado vasoconstritor em um determinado tecido vivo. Dessa forma, além da
droga escolhida como vasoconstritor (que pode ser uma ou mais de uma) e do
tecido na qual esta será aplicada (que em alguns casos também pode incluir mais
de um tipo), fazem parte da própria definição do objeto de estudo a forma de
interação entre esses dois elementos. A via de administração (subcutânea,
submucosa, tópica ou combinada), a dose total de vasoconstritor administrada, o
tempo de duração da administração e a concentração da solução do
vasoconstritor são os parâmetros principais que definem esta interação.
A comparação de nossa pesquisa com aquelas já publicadas na literatura se
torna tarefa dificultosa ao constatarmos a enorme gama de variantes que resultam
das múltiplas combinações possíveis entre os fatores supracitados. A tabela 24
mostra alguns dos trabalhos mais relevantes envolvendo o estudo da adrenalina em
cirurgia nasal (incluindo ainda nossa pesquisa). Sua análise dá uma noção da
heterogeneidade destes estudos; é difícil encontrar sequer um par de pesquisas com
congruência em todos, ou mesmo na maioria dos parâmetros citados.
Podemos

concluir,

portanto,

que

independente

de

suas

diferenças

metodológicas (que também são muitas e serão comentadas mais adiante), trata-se
de pesquisas com objetos de estudo distintos. Dessa forma a comparação entre os
resultados obtidos por cada uma delas deve ser feita com as devidas ressalvas
sobre as diferenças (ou semelhanças) que possam ter contribuído decisivamente
para uma divergência (ou convergência) dos achados.
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Tabela 24 – Alguns trabalhos de relevância publicados sobre uso de adrenalina em cirurgia nasal, mencionando o(s) vasoconstritor(es), o(s)
local(is) e a(s) via(s) de administração.
Primeiro autor

Ano

Local da
aplicação

Vasoconstritor
estudado

Concentração

Via de
administração

Dose total

Tópica

10.000 µg (10 mg)

2008

Mucosa nasal
(Parede Lateral)

1:2000

SARMENTO

Adrenalina

1:10.000

Tópica

2.000 µg (2 mg)

1:50.000

Tópica

400 µg

Tempo de
administração
40 min

YANG

2005

Mucosa nasal
(Parede lateral)

Adrenalina

1:200.000

Submucosa

10 µg

2 min

THEVASAGAYAM

2004

Mucosa nasal (Septo)

Adrenalina

1:80.000

Submucosa

75 µg

2 min

CHELLIAH

2002

Mucosa nasal
(Septo + Parede lateral)

Adrenalina

1:1000 (T) + 1:100.000 (SM)

Tópica + Submucosa

1000 µg (T) + 15 µg (SM)

5 min (T) + 2 min (SC)

ANDERHUBER

1999

Mucosa nasal
(Parede Lateral)

Adrenalina

1:1000 (T) + 1:100.000 (SM)

Tópica + Submucosa

Variável (T) + 12,5 µg (SM)

45 ~ 72 min

LEE

1997

Mucosa nasal
(Parede lateral)

Cocaína + Adrenalina +
Fenilpressina

Cocaína 25% + Adrenalina 1:10.000 + Fenilpressina
0,03

Tópica

125 mg + ? + ?

15 ~ 20 min

JOHN

1995

Mucosa nasal
(Parede Lateral)

Adrenalina + Cocaína

Adrenalina 1:80.000 (SM) + Cocaína 5% (T)

Submucosa (Adrenalina) +
Tópica (Cocaína)

8 a 35,2 µg

3 min

Adrenalina + Cocaína

Adrenalina 1:80.000 (SM) + Cocaína 5% (T)

VAN HASSELT

1992

Mucosa nasal (Septo)

Submucosa (Adrenalina) +
Tópica (Cocaína)

12,5 µg
1000 µg (1 mg)

1 ~ 5 min

Adrenalina + Cocaína + Bicarbonato

Adrenalina 1:1000 + Cocaína 10% + Bicarbonato 1%

Tópica

Oximetazolina (T) + Adrenalina (SM)

0,05% + 1:100.000

Tópica + Submucosa

Não calculada

Fenilefrina (T) + Adrenalina (SM)

0,25% + 1:100.000

Tópica + Submucosa

Não calculada

Cocaína (T) + Adrenalina (SM)

4% + 1:100.000

Tópica + Submucosa

Não calculada

Cocaína

10%

Tópica

5 mg

Adrenalina

1:80.000

Submucosa

75 µg

Adrenalina

1:200.000

Submucosa

20 µg

Octapressina

0,03 ui/ml

Submucosa

0,12 ui

RIEGLE

VANNIASEGARAM

1992

1991

Mucosa nasal
(Parede lateral)

Mucosa nasal (Septo)

TAYLOR

1984

Mucosa nasal (Septo)

MCCLYMONT

1988

Mucosa nasal (Septo)

COTTON

1986

Mucosa nasal + Pele

1978

Mucosa nasal (Apenas
corneto inferior)

DELILKAN

2 min
1 ~ 5 min

Adrenalina

1:200.000

Submucosa

30 µg

Fenilpressina

0,03 ui/ml

Submucosa

0,18 ui

Cocaína (T) + Adrenalina (SC + SM)

5% + 1:200.000

Adrenalina

1:1000

Tópica

2000 µg (2 mg)

Cocaína

5%

Tópica

10 mg

Cocaína
Adrenalina + Cocaína

10%
1:500 + 10%

Tópica
Tópica

Tópica +
Subcutânea/Submucosa

2 min

4,5 mg (T) + 105 µg (SC + SM)

20 mg
2000 µg (2 mg) +

Não medido

3 min

2 min
10 mg

µg = micgrogramas, mg = miligramas, T = tópica, SM = submucosa, SC = subcutânea.
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Tantas diferenças nos trabalhos sobre um determinado tema denotam quase
sempre falta de consenso. O uso de vasoconstritores na cirurgia nasal não é
exceção. Apesar de ser apenas moderadamente explorado na literatura, o assunto
costuma vir à baila de forma periódica nos últimos 50 anos, sem que um padrão de
utilização se firme como o mais aceito.
Diria o senso comum do cirurgião que, quando há muita controvérsia sobre as
diversas técnicas de se realizar um procedimento, ou todas são igualmente eficazes
ou igualmente ineficazes. No caso do nosso tema, tal afirmação seria apenas
parcialmente verdadeira. Alguns outros fatores contribuem de forma decisiva para
uma falta de consenso. A própria dificuldade de comparação entre as pesquisas, a
que nos referíamos, é um desses fatores.
Outro

fator

contribuinte

é

tratar-se

de

um

assunto

correlato

da

Otorrinolaringologia e da Anestesiologia, o que torna necessário um esforço
interdisciplinar para um consenso; e isto nem sempre é de fácil realização. O próprio
interesse no estudo do assunto se dilui entre profissionais das duas especialidades,
o mesmo ocorrendo com a literatura sobre o tema. Uma rápida leitura de nossas
referências bibliográficas constata que os artigos publicados se dividem quase que
ao meio entre periódicos de Otorrinolaringologia e de Anestesiologia (com leve
predominância dos primeiros). Atualmente, com as bases eletrônicas de dados, isto
já não representa um obstáculo tão grande do ponto de vista de obtenção do
conhecimento,

mas

serve

de

exemplo

da

complexidade

de

assuntos

interdisciplinares.
Em nossa opinião, apesar de caber ao anestesiologista o diagnóstico e
manejo dos efeitos indesejados do uso da adrenalina como vasoconstritor nasal, é o
cirurgião o maior interessado nos seus efeitos desejados. Além disso, a aplicação do
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vasoconstritor nestes casos não faz parte do ato anestésico, mas sim do ato
cirúrgico, pois é o cirurgião quem o faz. Sendo assim, deve ser também ele o maior
interessado em estudar as conseqüências deste ato, por ser seu responsável do
ponto de vista filosófico, médico e até mesmo jurídico.
Além disso, pode-se atribuir a falta de consenso às mudanças dos
paradigmas decorrentes dos avanços tecnológicos nas técnicas cirúrgicas e,
especialmente, nas técnicas anestésicas. As necessidades de vasoconstrição de
uma septoplastia ou de uma cirurgia aberta das cavidades paranasais não são as
mesmas de uma cirurgia endoscópica nasal, o que requer novas pesquisas. Por
outro lado, as conclusões obtidas em pesquisas sobre a toxicidade da adrenalina em
cirurgias na qual o halotano foi utilizado não podem ter seus achados extrapolados
para anestesias feitas com outros agentes mais modernos, uma vez que surgiram
drogas mais modernas e seguras.
Por último, a falta de estudos prospectivos comparativos, cegos, de seleção
aleatória e, principalmente, de casuística elevada criam terreno fértil para a
incerteza e a discórdia. Não fomos capazes de encontrar sequer um estudo nesses
moldes. Isto induz autores de livros publicados em 2005, por exemplo, a se
basearem em pesquisas de 40 anos antes, como mencionamos na seção “Revisão
da literatura”.81
São

por

estes

motivos

que

discussões

semelhantes

entre

otorrinolaringologistas e anestesiologistas se reproduzem em salas operatórias do
mundo inteiro: o otorrinolaringologista, baseado em sua experiência e nas de
grandes centros de Rinologia, manifesta sua vontade de utilizar solução tópica de
adrenalina de alta concentração (entre 1:1000 e 1:10.000, por exemplo). O
anestesiologista, acostumado a concentrações ordens de grandeza menores para
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uso subcutâneo, muitas vezes se opõe. O cirurgião argumenta então tratar-se de
solução para uso tópico, não de infiltração. O anestesiologista, baseado em sua
experiência com a rápida absorção subcutânea da adrenalina e no conceito de ser a
mucosa nasal tecido altamente vascularizado, manifesta sua preocupação com as
complicações sistêmicas que possa advir desse uso.
Esperamos contribuir com nossa pesquisa de alguma forma para a solução
desse impasse.

6.1.1 QUANTO À ESCOLHA DO VASOCONSTRITOR

Como já mencionamos na Introdução, tradicionalmente a cocaína e seus
derivados sempre ocuparam lugar de destaque na cirurgia nasal. Isto se deve, em
grande parte, a suas propriedades tanto anestésicas quanto vasoconstritoras. Até
hoje muitos rinologistas preferem a pasta ou solução de cocaína. Contudo, seu uso
como entorpecente resultou no seu banimento em diversos países, mesmo para fins
médicos, além de dificultar sua obtenção legal em muitos outros. Além disso, seu
custo é muito elevado quando comparado ao de outros vasoconstritores.
No Brasil, o uso da cocaína, mesmo para fins médicos, está proibido. A droga
se encontra na lista do Ministério da Saúde de substâncias de uso proscrito em todo
o território nacional.96
Um derivado da cocaína também muito utilizado é a tetracaína. Esta não
possui efeito vasoconstritor como a cocaína, mas trata-se de droga de maior
disponibilidade e menor preço. No Brasil, a tetracaína está disponível na
concentração de 0,5%, fabricada por diversos laboratórios. A droga se encontra na
lista do Ministério da Saúde de medicamentos que exigem prescrição em receituário
de controle especial, em duas vias.96
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Foge ao escopo dessa discussão uma listagem de todos os vasoconstritores
que podem ser utilizados em cirurgia nasal, uma vez que em nossa pesquisa
trabalhamos apenas com uma droga e nela vamos concentrar nossas comparações.
Optamos pelo uso da adrenalina como vasoconstritor, pois se trata de droga
de grande disponibilidade, virtualmente presente em qualquer hospital, além de
custo significativamente inferior às demais opções. A tabela 25 mostra a
comparação de preços entre cocaína, tetracaína e adrenalina no Brasil, Estados
Unidos e Inglaterra. Pode-se observar que mesmo nos países em que há
disponibilidade da cocaína, a adrenalina também se configura uma opção
interessante pela diferença de preço.

Tabela 25 – Preços de 1 grama da cocaína, tetracaína e
adrenalina por país.
Preço (por miligrama da droga)

Droga
Cocaína (Cloridrato de
cocaína)
Tetracaína (Cloridrato
de tetracaína)
Adrenalina

Brasil

Estados Unidos

Inglaterra

Não disponível

US$ 11,80 ~ 14,70

£ 14,00

R$ 4,65

US$ 1,20 ~ 1,60

£ 1,75

R$ 0,25 ~ 1,00

US$ 0,10 ~ 0,15

£ 0,07

Fontes:
Brasil: Pesquisa em farmácias e editais de licitação de compra de hospitais.97
Estados Unidos: Red Book 2007.98
Inglaterra: British National Formulary (BNF) 54.99

No que diz respeito à escolha do vasoconstritor em trabalhos publicados
sobre seu uso em cirurgia nasal, surpreendeu-nos bastante o fato da maioria dos
autores

terem

optado

pela

associação

de

mais

de

um

vasoconstritor,

freqüentemente da adrenalina com a cocaína.45,47,71,75,76,85,89 BUXTON afirma que a
utilização de mais de uma droga para um mesmo fim está justificada quando a
associação das duas apresenta efeito maior que a simples soma dos efeitos de cada
uma em uma determinada dose (ação sinérgica), ou ainda quando a associação
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permite a utilização de doses menores de cada uma das drogas de modo a evitar
toxicidade. Caso contrário, deve-se sempre dar preferência ao uso de uma única
droga, por diminuir a quantidade de efeitos adversos e evitar interações
desconhecidas.100
Se já houvesse literatura suficiente sobre os efeitos de cada vasoconstritor
sobre a mucosa nasal ou se houvesse fortes evidências da superioridade da
associação de vasoconstritores sobre o uso de cada um isoladamente, poder-se-ia
compreender melhor a opção pelas pesquisas com vasoconstritores associados.
Entretanto, nenhum dos dois cenários corresponde à realidade. Há uma tremenda
escassez de estudos prospectivos que definam os efeitos de cada vasoconstritor em
diferentes

concentrações

nas

cirurgias

nasais

e

nenhuma

evidência

da

superioridade de associações.
Não encontramos na literatura um único trabalho que compare a
utilização de soluções de adrenalina em diferentes concentrações na cirurgia
nasal sem que haja associação de mais de uma via de administração (tópica
com submucosa) ou de mais de um tipo de vasoconstritor (adrenalina com
cocaína ou outro vasoconstritor).
Dessa forma, acreditamos que a opção pelo uso da associação de
vasoconstritores em pesquisas sobre o tema não se justifica e dificulta
sobremaneira o estabelecimento de conclusões definitivas, uma vez que não há
como saber a qual droga atribuir os efeitos encontrados (desejados e indesejados).
Tomemos o exemplo da pesquisa de JOHN e cols.,89 em que foram dosadas
as catecolaminas plasmáticas de 10 pacientes submetidos à cirurgia endoscópica
nasal utilizando solução de adrenalina 1:80.000 com lidocaína 2%, aplicada em
infiltração submucosa nasal e oral, associada à cocaína 5% de uso tópico nasal.
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Os resultados da absorção sistêmica da adrenalina podem ter sido influenciados
pela vasoconstrição adicional causada pelo uso da cocaína, o que dificulta a
interpretação dos resultados e comparação com outros trabalhos (tais como o
nosso).
COTTON e cols. analisaram a absorção sistêmica da adrenalina em
concentração 1:200.000 aplicada conjuntamente por via submucosa (septo nasal) e
subcutânea (pele da região nasal) em 9 pacientes submetidos à rinoseptoplastia. 85
Dos 9 pacientes, em 5 também foi aplicada solução tópica nasal de cocaína 5%. O
autor optou por analisar os resultados de todos os pacientes em conjunto, pois
alegou não ter observado diferenças estatisticamente significativas entre a absorção
sistêmica da adrenalina no grupo que usou e naquele que não usou a solução de
cocaína tópica. Em nossa opinião, a falta de significância estatística pode não estar
relacionada à real falta de diferença entre os grupos, mas sim à pequena casuística
estudada.
RIEGLE e cols. avaliaram o sangramento peroperatório e os parâmetros
hemodinâmicos em 57 crianças submetidas a procedimentos endoscópicos nasais.77
Eles as dividiram em 4 grupos que utilizaram respectivamente: oximetazolina 0,05%
tópica + adrenalina 1:100.000 submucosa, fenilefrina 0,25% tópica + adrenalina
1:100.000 submucosa, cocaína 4% tópica + adrenalina 1:100.000 submucosa e
cocaína 10% tópica. Mais uma vez, acreditamos que nesse desenho de estudo a
análise dos resultados não permite conclusões sobre o quanto cada vasoconstritor
contribuiu para os resultados obtidos.
Por tudo já exposto, em nosso estudo optamos pela utilização de um único
tipo de vasoconstritor, que foi a adrenalina, comparando seus efeitos em diferentes
concentrações estabelecidas para cada um dos 3 grupos estudados.
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6.1.1.1 SOBRE A ASSOCIAÇÃO DA LIDOCAÍNA

Além da adrenalina em diferentes concentrações, as soluções utilizadas em
nossa pesquisa continham também lidocaína na concentração de 1%. A lidocaína
não é um vasoconstritor, mas sim um anestésico local. Ela possui alguns efeitos
antagônicos ao da adrenalina, causando vasodilatação e hipotensão, além de ter
ação antiarrítmica. A associação teria justamente as vantagens de diminuir as
chances de arritmias e picos hipertensivos decorrentes do uso da adrenalina em
altas concentrações. Outra vantagem seria a redução do consumo dos agentes
anestésicos venosos e inalatórios pela sua ação local.
Por outro lado, a vasodilatação causada pela lidocaína pode se opor à
vasoconstrição da adrenalina e com isso prejudicar a ação hemostática desta última.
Mesmo cientes de que a associação da lidocaína introduz um elemento que
pode interferir diretamente sobre as medidas de resultado de nossa pesquisa
(sangramento, variação dos parâmetros hemodinâmicos e surgimento de arritmias),
optamos pelo seu uso por uma questão ética. Não há evidências suficientes na
literatura da segurança do uso isolado de adrenalina tópica em concentrações
elevadas (como 1:2000) na cirurgia nasal. Na verdade, todos os estudos sobre uso
tópico da adrenalina nestas concentrações em humanos utilizaram a associação
com a lidocaína.50,75,77,90
Dessa forma, todos os nossos resultados e conclusões dizem respeito ao uso
de adrenalina tópica em diferentes concentrações associada à lidocaína 1%. É
possível que a solução de adrenalina não associada à lidocaína tenha efeito
hemostático ainda maior, como também é possível que cause maior elevação da
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pressão arterial ou maior número de arritmias cardíacas. Novos estudos seriam
necessários para contemplar tais suposições.

6.1.2 QUANTO AO TIPO DE CIRURGIA NASAL E A ESTRUTURA OPERADA

Também é de extrema importância para uma comparação adequada entre
pesquisas nesta área a definição sobre o tipo de cirurgia nasal realizada e em que
estrutura nasal o vasoconstritor foi aplicado, principalmente no que diz respeito ao
sangramento operatório. Particularmente, gostaríamos de ressaltar as diferenças
entre as pesquisas que estudaram os efeitos dos vasoconstritores em septoplastias
e em cirurgias endoscópicas nasossinusais.
Na cirurgia de septoplastia a dissecção é feita em plano subpericondrial e
subperiosteal, praticamente avascular, o que garante sangramento mínimo. Por esse
motivo, a utilização ou não de vasoconstritor em septoplastia tem importância menor.
Em

pesquisas

semelhantes

(porém

com

13

anos

de

diferença),

VANNIASEGARAM e cols. e THEVASAGAYAM e cols. compararam o sangramento
da septoplastia quando se utilizou infiltração submucosa de solução de adrenalina
1:80.000 e infiltração submucosa de soro fisiológico.11,12 Nos dois estudos o cirurgião
era cego para a solução utilizada. O sangramento foi avaliado tanto de forma
subjetiva (nota de 1 a 4 em um estudo e escala analógica visual no outro) como
objetiva (volume de sangue aspirado). Ambos os autores concluíram que não havia
diferença no sangramento entre os grupos, sendo portanto desnecessária a
utilização de vasoconstritor por infiltração submucosa na septoplastia.
Já nas cirurgias endoscópicas nasossinusais o cirurgião se vê obrigado a
violar a mucosa nasal diversas vezes, traumatizando um tecido altamente
vascularizado. Além disso, a quantidade de tecido ressecado e o calibre dos vasos
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seccionados também são maiores que na septoplastia. Sendo assim, o sangramento
é necessariamente maior.
Não

podemos,

portanto,

comparar

estudos

sobre

a

eficácia

dos

vasoconstritores no controle do sangramento peroperatório entre septoplastias e
cirurgias endoscópicas da parede nasal lateral.
Pelo mesmo motivo, não julgamos cabível, no caso das cirurgias
endoscópicas da parede lateral, a utilização de um grupo controle sem
vasoconstritor, como foi feito pelos autores supracitados para septoplastia.
Acreditamos haver evidências suficientes da necessidade do vasoconstritor nestas
cirurgias, de modo que sua não utilização feriria os princípios da ética médica e de
pesquisa. Também não encontramos na literatura nenhum trabalho que assim o
tenha feito propositalmente. DELILKAN e cols., em seu estudo comparando
vasoconstritores para cirurgia de turbinectomia inferior, relatam um caso em que se
infiltrou acidentalmente soro fisiológico ao invés de uma das soluções de
vasoconstritor.75 O paciente teve um sangramento de 290 ml, o que corresponde a
mais de 4 vezes a média dos demais pacientes do estudo (que utilizaram algum tipo
de vasoconstritor).
Optamos, por conseguinte, pela utilização de grupo controle com pacientes
submetidos à amigdalectomia, em que não se utilizou qualquer tipo de vasoconstritor
no campo operatório. O mesmo grupo controle foi utilizado por ANDERHUBER e
cols. em seu trabalho sobre a absorção sistêmica da adrenalina e variação dos
parâmetros hemodinâmicos em cirurgia endoscópica nasal.90
Como já mencionamos anteriormente, o grupo controle com pacientes
amigdalectomizados serve para comparação com os demais grupos da pesquisa no
que se refere à variação das concentrações plasmáticas das catecolaminas e dos
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parâmetros hemodinâmicos, uma vez que foram submetidos ao mesmo protocolo
anestésico. Este grupo controle não serve, contudo, para comparações no que diz
respeito a sangramento, por se tratarem obviamente de tipos de cirurgia diferentes.
Para esta medida de resultado (sangramento), as comparações se restringem aos 3
grupos da nossa pesquisa que utilizaram diferentes concentrações de adrenalina.

6.1.3 QUANTO AO TIPO E EXTENSÃO DA DOENÇA OPERADA

Embora tenham menor influência em medidas de resultado como absorção
sistêmica do vasoconstritor e seus efeitos adversos, no que se refere ao controle do
sangramento operatório o tipo e a extensão da doença operada têm implicação
direta. Um paciente operado devido a sinusite crônica sem pólipos, por exemplo, não
deve apresentar o mesmo sangramento que um paciente com polipose nasossinusal
extensa, que por sua vez deve ter sangramento diferente de um paciente que fará a
ressecção endoscópica de um papiloma invertido; independente da concentração de
adrenalina que venha a se utilizar. A comparação da eficácia de adrenalina em
diferentes concentrações fica, portanto, altamente prejudicada se os grupos não
forem uniformes quanto ao tipo e extensão da doença operada.
Em nossa pesquisa tomamos o cuidado de uniformizar a indicação cirúrgica,
de modo a facilitar a comparação dos resultados entre os grupos no que diz respeito
ao sangramento. Todos os pacientes foram operados devido à polipose
nasossinusal. A seleção aleatória para os grupos da pesquisa serviu para garantir
uma distribuição homogênea entre eles dos casos com maior ou menor gravidade.
Essa homogeneidade foi averiguada através da quantidade de estruturas
anatômicas operadas em cada cirurgia, denominada de número de procedimentos.
Este é diretamente proporcional à extensão da doença, no caso, da polipose
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nasossinusal. Se a doença é mais extensa, acomete maior número de cavidades
paranasais e conseqüentemente necessita de cirurgia em um maior número de
estruturas (contabilizando um maior número de procedimentos). Em nossa pesquisa
a média do número de procedimentos foi muito próxima para os 3 grupos (gráfico
1), sem diferença estatística, o que diminui a chance da extensão da doença ter
interferido nos resultados.
Não encontramos na literatura nenhum outro trabalho que estude os efeitos
da adrenalina em cirurgias da parede nasal lateral e preocupe-se em incluir apenas
pacientes com o mesmo tipo de doença ou garantir distribuição uniforme entre os
grupos de casos mais e menos graves. RIEGLE e cols. chegam a mencionar que
não foi possível estratificar os pacientes pelo tipo e extensão da doença, embora
não entrem em detalhes.77 JOHN e cols. chegam a mencionar que havia, dentre os
casos estudados, pacientes com doença polipóide mais extensa, porém não
procuram estratificar os casos em nenhum momento da análise dos resultados.89
ANDERHUBER e cols. não mencionam de que tipo de doença os pacientes
operados por via endoscópica sofriam, muito menos sua gravidade, embora também
não tenham tentado quantificar o sangramento cirúrgico (utilizaram como medida de
resultados apenas a variação das catecolaminas plasmáticas e dos parâmetros
hemodinâmicos).90

6.1.4 QUANTO À VIA DE ADMINISTRAÇÃO

Tradicionalmente a via submucosa, associada ou não à via tópica, tem sido a
de escolha dos rinologistas. Esta é provavelmente uma prática advinda do hábito
das cirurgias nasais clássicas, como a septoplastia e a turbinectomia, nas quais a
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infiltração submucosa serve bem aos propósitos de administrar o vasoconstritor
diretamente no tecido que será manipulado, antes mesmo da incisão inicial.
Não

obstante,

a

cirurgia

funcional

endoscópica

nasossinusal

difere

fundamentalmente das demais cirurgias nasais no sentido de que trabalha em
planos anatômicos progressivamente mais profundos; e que não estavam
acessíveis no início da operação. O cirurgião vai operando, de anterior para
posterior, uma área de extensão variável, que pode ir desde o agger nasi até o seio
esfenoidal. Não acreditamos, portanto, que uma infiltração submucosa feita no
início da operação nos tecidos mais superficiais (geralmente no processo
unciforme e bula etmoidal) possa ter efeito local significativo de hemostasia
por toda operação, uma vez que no passo seguinte o cirurgião já terá removido
boa parte daquele tecido infiltrado e já estará trabalhando em um plano mais
profundo, que foi pouco ou nada afetado pela infiltração inicial (ao menos
diretamente). Restaria o efeito indireto de vasoconstrição causado pela absorção
sistêmica da adrenalina injetada, que também é discutível e certamente não é o
ideal.
Nesse sentido a cirurgia endoscópica funcional das cavidades paranasais
difere até mesmo de uma turbinectomia simples, uma vez que nesta é possível
desde antes da incisão infiltrar toda a extensão da estrutura que se quer operar, se
assim o cirurgião desejar.
Destarte, por suas características, a cirurgia endoscópica da parede nasal
lateral necessita de múltiplas aplicações do vasoconstritor de modo a se obter ação
eficaz e duradoura. A reutilização periódica da infiltração submucosa durante o
procedimento é uma opção, mas com muitos obstáculos técnicos, pois seria difícil
sua aplicação em uma mucosa já lacerada, além de tomar muito tempo.
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A aplicação por via tópica configura assim a escolha natural e mais vantajosa,
pois pode ser fácil e rapidamente repetida sempre que necessário, literalmente
“cobrindo” grande superfície tecidual a cada aplicação. Por isso escolhemos utilizá-la
em nossa pesquisa.
Assim como na escolha do vasoconstritor, muitos autores optaram pela
associação de vias de administração. Na realidade, a idéia de associar à via tópica a
infiltração inicial submucosa não nos parece ruim do ponto de vista estritamente
cirúrgico. Trata-se, inclusive, de conduta que adotamos em nossa prática diária, pois
a infiltração inicial, ao menos em teoria, poderia nos dar ajuda “extra” no controle do
sangramento, mesmo que apenas no início do procedimento (embora não haja
nenhum estudo que confirme esta impressão). Entretanto, do ponto de vista da
pesquisa, tais associações são desastrosas, pois dificultam a análise dos resultados
e o estabelecimento de conclusões. Por isso, para efeitos da pesquisa, optamos por
utilizar exclusivamente a via tópica.
Praticamente todos os trabalhos que encontramos que se propuseram a
estudar os efeitos da adrenalina na mucosa nasal utilizaram a via submucosa ou a
combinação da via submucosa com a via tópica. 11,12,25,50,52,74,77,85,88,89,90 Os poucos
que utilizaram ao menos um grupo do estudo com aplicação exclusivamente pela via
tópica, fizeram associação da adrenalina com outras drogas (vide tabela 24).25,76
Alguns chegaram a associar duas ou três vias de administração com duas drogas
vasoconstritoras utilizadas simultaneamente em um mesmo grupo de estudo.
COTTON

e

cols.,

por

exemplo,

estudaram

9

pacientes

submetidos

à

rinoseptoplastia, nos quais foi utilizada adrenalina 1:200.000 por via subcutânea
(pele do nariz), adrenalina 1:200.000 por via submucosa (septo nasal) e cocaína 5%

119
119

de uso tópico. Mais uma vez ressaltamos a nossa posição de que tais associações
deveriam ser evitadas.
Além de nosso próprio trabalho, encontramos apenas um único outro que
estudou ao menos um grupo de pacientes em cirurgia nasal utilizando apenas
adrenalina administrada apenas pela via tópica. Trata-se da pesquisa de
DELILKAN e cols., publicada em 1978. Em estudo prospectivo, o autor pesquisou
100 pacientes submetidos à turbinectomia inferior divididos em 4 grupos de 25
pacientes. Um dos grupos utilizou solução de adrenalina 1:1000 de uso tópico (total
de 2 mg aplicados), outro grupo utilizou cocaína 5%, outro grupo utilizou cocaína
10% e um último grupo utilizou adrenalina 1:500 associada à cocaína 10%. As
soluções eram aplicadas por instilação direta do líquido na fossa nasal. O autor
encontrou sangramento menor no grupo que utilizou cocaína associada à
adrenalina. Observou ainda que os grupos que utilizaram adrenalina apresentaram
aumento médio de 40% da frequência cardíaca e 50% da pressão arterial sistólica e
diastólica, o que não se observou nos grupos que não utilizaram adrenalina. A
técnica anestésica utilizada na época envolveu indução com tiopental 2,5% e
atropina (o autor não cita a dose), além de manutenção com halotano associado a
oxigênio e óxido nitroso, tendo o alcurônio como relaxante.
Como podemos observar pela breve descrição acima, as semelhanças da
pesquisa de DELILKAN com a nossa não vão muito além da presença de um grupo
que utiliza adrenalina isolada pela via tópica. A cirurgia estudada foi a turbinectomia.
Os demais grupos continham associação de vasoconstritores e a técnica anestésica
envolveu o halotano. Além disso, a administração do vasoconstritor foi feita por
instilação, o que difere da forma que utilizamos (tiras de algodão), o que em nossa
opinião faz diferença, como discutiremos a seguir.
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6.1.5 QUANTO À DOSE TOTAL DA DROGA E AO TEMPO DE APLICAÇÃO

Quando se trata de aplicação por via submucosa ou subcutânea, a dose total
da droga aplicada pode ser facilmente calculada. Além da dose total administrada, o
intervalo de tempo entre as aplicações, em se tratando de aplicações seriadas, e a
velocidade de cada aplicação também influenciam decisivamente nos efeitos obtidos
(esta última em menor escala para aplicações subcutâneas e submucosas, uma vez
que tende a ser razoavelmente uniforme).
Gostaríamos, no entanto, de chamar a atenção para as particularidades da
aplicação de uma droga pela via tópica na mucosa nasal. Nesta via, a droga
administrada está contida em um veículo, que então a coloca em contato com o
tecido que irá absorvê-la. Esse veículo pode ser a própria solução (líquido aplicado
diretamente sobre a mucosa), creme ou pasta, ou ainda gaze ou algodão. Em nossa
pesquisa utilizamos o algodão.
Na via tópica, ao contrário das demais vias, o tempo de aplicação, isto é, o
tempo de exposição do tecido à droga, tem importância tão grande ou maior
que a própria dose total da droga administrada. Senão vejamos: se utilizarmos
um algodão embebido com 3 ml de solução de adrenalina 1:10.000 e o mantivermos
durante 1 minuto em contato com a mucosa nasal obteremos um certo efeito de
vasoconstrição. Se mantivermos o mesmo algodão por dois minutos, certamente o
efeito será muito maior, assim como a quantidade de adrenalina absorvida pela
mucosa e a que eventualmente chegará à corrente sangüínea. Entretanto, para fins
de registro da dose administrada, diríamos que nos dois casos foi utilizado um total
de 300 µg de adrenalina, em uma aplicação. Em outras palavras, em se tratando
da via tópica, os efeitos de um mesmo vasoconstritor, em uma mesma
concentração, em uma mesma dose total, em um mesmo número de

121
121

aplicações podem variar enormemente dependendo do tempo de duração de
cada aplicação.
O mesmo não nos parece verdadeiro para as demais vias de aplicação, ou
seja, uma dose de 3 µg de adrenalina aplicada por via subcutânea não terá efeitos
drasticamente diferentes se a aplicação for feita ao longo de 30 segundos ou 1
minuto. Além disso, é difícil imaginar, por exemplo, uma lenta aplicação de
adrenalina por via submucosa de duração de 15 minutos. Certamente o cirurgião
preferiria aplicações seriadas, o que aumentaria a dose total da droga utilizada ou
pelo menos o número de aplicações. Não é tão difícil, por outro lado, imaginar a
aplicação tópica de um algodão embebido em adrenalina por 10 a 15 minutos sobre
a mucosa nasal (trata-se inclusive de prática comum entre os cirurgiões aplicar o
algodão com vasoconstritor em uma fossa nasal e, nesse ínterim, intervir na outra
fossa nasal, de modo a dar tempo para o vasoconstritor atuar). Neste caso, tanto a
dose total quanto o número de aplicações não variam se o cirurgião deixar o algodão
por 2 ou 15 minutos, mas os efeitos sim.
Por isso consideramos de fundamental importância uniformizar não só a dose
total como também o tempo de duração de cada aplicação por via tópica. Em nossa
pesquisa a dose total de adrenalina utilizada em cada paciente de cada grupo era
sempre a mesma (400 µg para o grupo que utilizou adrenalina 1:50.000, 2000 µg
para o grupo que utilizou adrenalina 1:10.000 e 10.000 µg para o grupo que utilizou
adrenalina 1:2000). Além disso, também foi uniformizado o tempo de aplicação da
droga (4 minutos para a aplicação inicial simultânea das duas primeiras tiras e 2
minutos para as 18 tiras de algodão subseqüentes, perfazendo sempre o total de 40
minutos para todos os 3 grupos). As tiras de algodão que utilizamos eram todas
aproximadamente do mesmo tamanho (8 cm). Após remover o excesso de solução,
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que voltava para a mesma cuba (como explicado na subseção 4.13), cada tira de
algodão absorvia aproximadamente 1 ml do líquido.
Não encontramos na literatura nenhum trabalho sobre o assunto que
informasse o tempo de aplicação da solução de adrenalina tópica durante cirurgia
nasal, ou mesmo que fizesse menção à uniformização desse tempo em cada
paciente do estudo. RIEGLE e cols. em seu estudo comparando os efeitos de 4 tipos
de combinações de vasoconstritores nos parâmetros hemodinâmicos durante
cirurgia endoscópica nasal (vide tabela 24), admitem que não foi possível calcular a
dose cumulativa de cada vasoconstritor utilizado, uma vez que a quantidade de
aplicações variou em cada caso e não foi contabilizada. Acrescentam ainda que,
apesar de na aplicação inicial a tira de algodão ter sido mantida por um tempo
padrão de cinco minutos em todos os grupos, nas aplicações seguintes o tempo
variou e também não foi contabilizado.
ANDERHUBER e cols., em seu estudo com 51 pacientes sobre a absorção
sistêmica e os efeitos hemodinâmicos da adrenalina durante cirurgia endoscópica
nasal, padronizou apenas a dose total de adrenalina administrada por via
submucosa (40 µg). No que se refere à adrenalina por via tópica, o autor só afirma
que foi utilizada solução de adrenalina na concentração de 1:1000, mas não
esclarece o tempo de utilização, a dose total administrada em cada paciente ou se
esses parâmetros foram uniformes para todos os casos.
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6.2 Quanto à metodologia e aos fatores que podem influenciar os resultados
Em nosso trabalho, procuramos estudar tanto os efeitos desejados da
adrenalina quanto os indesejados. Para tanto, utilizamos diferentes medidas de
resultado.
Entende-se por medidas de resultado (ou outcome measures em inglês, ou
ainda end points) a forma em que são medidos os efeitos estudados. A tabela 26
sintetiza as medidas de resultado de cada parâmetro avaliado em nosso trabalho.

Tabela 26 – Efeitos estudados e medidas de resultado de nossa pesquisa.
Efeitos

Medidas de resultado

Efeitos desejados

Diminuição do sangramento
peroperatório

Quantidade de sangue aspirado durante a operação.
Avaliação subjetiva do campo operatório por meio de conceito.
Avaliação subjetiva do campo operatório por meio de escala
analógica visual.
Tempo operatório.

Efeitos indesejados
Arritmias cardíacas

Análise do surgimento de arritmias cardíacas no monitor
cardíaco e na frequência cardíaca.

Hipertensão

Análise dos parâmetros hemodinâmicos de pressão arterial.

Toxicidade sistêmica

Análise da variação dos níveis plasmáticos de catecolaminas
durante a operação.

Para cada medida de resultado, existe uma gama de fatores que podem
influenciá-la, além obviamente do objeto de estudo (que já foi discutido em
detalhes). A tabela 27 cita tais fatores.
A forma e a magnitude com que tais fatores irão afetar os resultados
dependem em grande parte da metodologia aplicada.
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Tabela 27 – Medidas de resultado e fatores que podem influenciá-las, além do
objeto de estudo propriamente dito.
Medidas de resultado

Sangramento peroperatório em geral.

Quantidade de sangue aspirado durante
a operação.
Avaliação subjetiva do campo operatório
por meio de conceito ou escala AV.

Tempo operatório.

Surgimento de arritmias cardíacas.

Pressão arterial.
Variação dos níveis plasmáticos de
catecolaminas durante a operação.

Fatores de confundimento
Fatores do cirurgião:
Destreza do cirurgião.
Fatores da cirurgia:
Técnica cirúrgica.
Técnica anestésica.
Fatores do paciente:
Tipo de doença operada.
Gravidade / extensão da doença.
Distúrbios de coagulação.
Doença hipertensiva.
Medicações em uso.
Quantidade de sangue deglutido.
Quantidade de sangue absorvido por gazes e
algodão.
Variações na avaliação subjetiva de diferentes
cirurgiões.
Fatores do cirurgião:
Destreza do cirurgião.
Fatores da cirurgia:
Técnica cirúrgica.
Fatores do paciente:
Tipo de doença operada.
Gravidade / extensão da doença.
Técnica anestésica.
Presença de doença cardíaca.
Medicamentos em uso.
Técnica anestésica.
Presença de doença hipertensiva.
Medicamentos em uso.
Variação da produção de adrenalina como
resposta endócrino-metabólica ao trauma
cirúrgico.

No que concerne aos fatores de confundimento relativos aos pacientes, por
exemplo, estes foram em parte evitados em nossa pesquisa já no estabelecimento
dos critérios de seleção. De modo a facilitar as análises sobre o sangramento
peroperatório, foram excluídos pacientes com distúrbios de coagulação ou em uso
de qualquer medicação que pudesse interferir na coagulação, tais como
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antiinflamatórios não esteroidais, anticoagulantes, hipoglicemiantes orais e outros
(apenas se não respeitado o tempo de wash out).
Foi utilizada prednisona 40 mg/dia nos 5 dias anteriores à operação em todos
os pacientes dos 3 grupos, seguido de retirada gradual no pós-operatório. De fato, já
existe um conjunto razoável de evidências que o uso de corticosteróides orais no
preparo cirúrgico de pacientes com polipose nasossinusal diminui o sangramento
peroperatório, no que também concorre nossa experiência. 101 Desse modo, apesar
de tratar-se de ação que pode (e deve) influir diretamente em uma das medidas de
resultado da pesquisa (sangramento), consideramos que seria antiético privar os
pacientes de tal conduta pois esta constitui o melhor interesse daqueles. Entretanto,
todos os pacientes do estudo seguiram o mesmo protocolo de administração,
diminuindo assim a probabilidade do uso de corticosteróide oral ter interferido na
comparação do sangramento peroperatório entre os grupos.
Para evitar problemas na análise dos parâmetros hemodinâmicos e dos
efeitos adversos relativos ao surgimento de arritmias cardíacas, foram excluídos os
pacientes com hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana ou de qualquer
comorbidade grave, bem como aqueles que estivessem em uso de medicações que
influenciassem diretamente nos níveis tensionais.
Todos os trabalhos que encontramos sobre o tema excluíram pacientes
portadores de distúrbios de coagulação, hipertensão arterial ou doença cardíaca.
Embora muitos não citem uma lista de medicamentos que também excluiriam os
pacientes, acreditamos tratar-se de questão de concisão por conta do espaço
destinado ao artigo científico.
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Em nossa pesquisa também excluímos pacientes menores de idade. O único
estudo a voltar sua atenção para o uso de vasoconstritores em cirurgia nasal no
grupo pediátrico foi o de RIEGLE e cols. já mencionado anteriormente.
Se por um lado a delimitação da população diminui a chance de interferência
de fatores de confundimento nos resultados, por outro restringe as conclusões da
pesquisa às características da população estudada. Nada podemos afirmar sobre
os efeitos da adrenalina em diferentes concentrações na cirurgia endoscópica
nasal em crianças ou pacientes portadores de hipertensão, seja esta
controlada ou não com medicamentos, uma vez que não estudamos estas
populações.
Outros fatores de confundimento relativos ao paciente foram minimizados
pelo fato de tratar-se de estudo prospectivo com seleção aleatória de pacientes.
Com isso aumenta-se a chance de criarem-se grupos homogêneos entre si, à
exceção do fator que se quer estudar, no caso as concentrações de adrenalina.
Efetivamente, as distribuições por sexo, idade e extensão da doença (quando
avaliada pelo número de estruturas anatômicas afetadas em cada caso) mostraramse semelhantes em todos os grupos, isto é, não houve diferença estatisticamente
significativa entre eles para estes parâmetros.
Entendemos que idealmente a determinação da dose de qualquer droga deve
ser feita em relação ao peso (em miligramas da droga por quilo de peso, por
exemplo). O desenho de nosso estudo, todavia, não permitiu essa variação.
Contudo, o peso de cada paciente foi registrado e não observamos diferença
estatística entre os grupos nesse quesito, de modo que não consideramos tratar-se
de um fator de confundimento importante. O mesmo não poderia ser dito se
estivéssemos lidando com pacientes pediátricos.
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O fato de todas as operações terem sido realizadas pelo mesmo cirurgião
minimiza os fatores de confundimento relativos a este, tais como a sua destreza ou a
variação na avaliação subjetiva do sangramento (a chamada variabilidade
interobservador). As operações em nosso trabalho foram realizadas ao longo de um
período relativamente curto de tempo (10 meses), de modo que também não
consideramos significativo um possível aumento de destreza do cirurgião ao longo
do tempo que pudesse influenciar no resultado.
O uso do eletrocautério, como já mencionado na subseção 4.17, ocorreu de
forma parcimoniosa, apenas para cauterizações pontuais de artérias de pequeno e
médio calibre seccionadas inadvertidamente, mas nunca para controle de
sangramentos difusos de mucosa. Apesar de não termos aferido precisamente a
quantidade de vezes em que o mesmo foi utilizado em cada operação, estimamos
não ter sido a média superior a uma ou duas cauterizações por operação. Não
acreditamos, portanto, que o eletrocautério usado nestes termos possa ter
influenciado de forma significativa a comparação entre os grupos da pesquisa.
Um elemento de crucial importância, já mencionado algumas vezes, é sem
dúvida a técnica anestésica, em especial no que diz respeito à utilização dos
agentes inalatórios halogenados.
Segundo JOHSNTON, os agentes halogenados aumentam a sensibilidade
dos receptores adrenérgicos miocárdicos à adrenalina, aumentando as chances de
aparecimento de arritmias. Embora todos os agentes halogenados demonstrem tal
sinergismo em algum grau, os efeitos são 3 vezes mais pronunciados com o
halotano do que com o enflurano ou isoflurano.
Por este motivo, os efeitos indesejados do uso da adrenalina como
vasoconstritor vêm diminuindo na medida em que se substitui o uso do halotano por
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agentes halogenados mais modernos. Na realidade, vários trabalhos advogam que a
técnica anestésica exclusivamente por via intravenosa (a chamada “venosa total”) é
a mais adequada para a cirurgia endoscópica nasal. Em estudo cego prospectivo,
EBERHART e cols. compararam o uso de anestesia balanceada (isoflurano e
alfentanil) com o uso de anestesia intravenosa (propofol e remifentanil) em 90
pacientes submetidos à cirurgia endoscópica nasal, observando o sangramento
operatório (graduado pelo cirurgião) e os parâmetros hemodinâmicos (sendo que o
vasoconstritor utilizado foi a nafazolina).10 Os autores constataram que o grupo que
recebeu anestesia intravenosa exclusiva obteve gradação de sangramento menor e
apresentou menor variação da frequência cardíaca (embora não tenha havido
diferença entre os grupos na variação da pressão arterial). BLACKWELL e cols.
também encontraram resultados semelhantes em um estudo retrospectivo.102
Outro benefício inequívoco da evolução das técnicas anestésicas é o melhor
controle pressórico. Agentes anestésicos como o propofol contribuem para menor
labilidade dos níveis tensionais e podem sobrepujar em muitos casos os efeitos
simpatomiméticos da adrenalina, como discutiremos mais adiante.
A hipotensão controlada já foi advogada por alguns autores, com o uso de
drogas como nitroprussiato de sódio, antagonistas beta-adrenérgicos (esmolol) e
altas doses de anestésicos inalatórios como o isoflurano.103,104 Este recurso, todavia,
não deve ser levado a extremos. Já está razoavelmente estabelecido que uma
pressão arterial média abaixo de 70 mmHg não traz benefícios adicionais e pode
inclusive aumentar o sangramento devido à vasodilatação periférica.105,106,107 A
manutenção

do

paciente

em

condições

de

normotensão

cuidadosamente

monitorada, com a utilização de drogas que permitam rápida resposta e evitem
variações bruscas dos níveis pressóricos é o preconizado atualmente.
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Em nossa pesquisa procuramos estabelecer um protocolo uniforme para a
técnica anestésica, de modo a evitar que variações da técnica interferissem nos
resultados. Todos os pacientes fizeram uso de propofol e fentanil como drogas de
manutenção. O agente anestésico inalatório foi o isoflurano (vide subseção 4.12).
Reconhecemos que, idealmente, o protocolo anestésico deveria ter sido
elaborado a partir de uma técnica exclusivamente por via intravenosa, pelo já
exposto acima e por ser esta a tendência dos grandes centros de Rinologia para
anestesia em cirurgia endoscópica nasal. Entretanto, dificuldades técnicas relativas
aos custos e à indisponibilidade de determinadas drogas anestésicas em nosso
hospital nos impediram de optar por essa técnica. A diferença nas técnicas
anestésicas deve ser levada em conta em comparações futuras de nossa pesquisa
com outras de metodologia semelhante, principalmente no que diz respeito ao
sangramento operatório e à variação dos parâmetros hemodinâmicos.
Outra deficiência de nossa pesquisa está na ausência de informações
sobre o consumo de anestésicos. Apesar da padronização das drogas
anestésicas, a dose utilizada permaneceu a critério do anestesiologista, conforme a
necessidade do ato anestésico. Como sabemos que os efeitos da adrenalina são
contrabalanceados pelos anestésicos durante o ato operatório, seria de grande valia
saber se os pacientes que fizeram uso de adrenalina mais concentrada
necessitaram de quantidade maior de anestésico para manter a estabilidade
hemodinâmica.
Assim como o nosso, nenhum outro trabalho sobre esse tema, de que
tenhamos conhecimento, se preocupou em considerar o consumo de anestésicos na
análise dos resultados.
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6.3 Quanto às medidas de resultado
A tabela 28 apresenta as medidas de resultado usadas pelos trabalhos mais
relevantes sobre o tema, incluindo também a nossa pesquisa. De todas as medidas
de resultado apresentadas, as únicas que não utilizamos foram a rinomanometria e
a pesquisa de fluxo sangüíneo.
KASEMSWAN e cols. compararam os efeitos de vasoconstrição da adrenalina
1:1000 com os da cocaína 10%, quando aplicadas por via tópica, através da
rinomanometria.72 Na realidade, não se tratou de estudo realizado durante cirurgia
nasal, mas em pacientes submetidos a exame de endoscopia nasal. Em uma fossa
nasal era administrada adrenalina e na fossa contralateral cocaína, ambas através
de atomizador (spray). Após 10 minutos repetia-se a rinomanometria comparando as
diferenças com o exame feito prévio à aplicação dos vasoconstritores. As duas
soluções apresentaram respostas equivalentes.
PORTER e cols. compararam os efeitos da adrenalina 1:1000 com os da
associação da adrenalina 1:1000 com cocaína 5%, sempre por via tópica, também
em exames de endoscopia nasal, só que utilizando o Doppler a Laser para medir o
fluxo sangüíneo na mucosa nasal.71 Concluíram que a solução que associa as duas
as drogas reduzia mais o fluxo sangüíneo.
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Tabela 28 – Medidas de resultado das principais pesquisas sobre efeitos da adrenalina em
cirurgias nasais.
Autor

N

Vasoconstritor

Adrenalina (T) –
1:2000, 1:10.000 e
1:50.000
Cocaína 5% (T) +
Adrenalina (SM)
1:80.000
VAN HASSSELT 20
Cocaína 10% (T) +
Adrenalina 1:1000 (T)
SARMENTO

49

Adrenalina (SM)
1:200.000
MCCLYMONT

18

Fenilpressina (SM)
0,03 ui/ml

Sangramento
Análise dos
Dosagem das
Análise de
Tempo
Fluxo
Rinomanometria
parâmetros
catecolaminas
arritmias Avaliação Avaliação
operatório
sangüíneo
hemodinâmicos
plasmáticas
subjetiva objetiva
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Adrenalina 1:1000 (T)
Cocaína 5% (T)
DELILKAN

100

Cocaína 10% (T)
Adrenalina 1:500 (T) +
Cocaína 5% (T)
Oximetazolina (T) +
Adrenalina (SM)

RIEGLE

57

Fenilefrina (T) +
Adrenalina (SC)
Cocaína (T) +
Adrenalina (SC)
Cocaína

THEVASAGAYAM 30

Adrenalina (SM)
1:80.000
Soro fisiológico (SM)

VANNIASEGARAM 30

Adrenalina (SM)
1:80.000
Soro fisiológico (SM)

Adrenalina (SM)
ANDERHUBER 51 1:100.000 + Adrenalina
(T) 1:1000
JOHN

10

Cocaína 5% (T) +
Adrenalina (SM)
1:80.000
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YANG

76

Adrenalina (SM)
1:200.000
Soro fisiológico (SM)
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BROMLEY

30
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Cocaína (T) 1%

TAYLOR

19

Cocaína (T) 1% +
Adrenalina (T) 1:20.000
Adrenalina (SM)
1:200.000
Octapressina (SM)
0,03 ui/ml

COTTON

9

Cocaína 5% (T) +
Adrenalina 1:200.000
(SM + SC)
Adrenalina 1:200.000
(SM + SC)

KASEMSUWAN 20

Adrenalina (T) 1:1000
Cocaína 10% (T)
Cocaína 5% (T)

PORTER

26

Cocaína 5% (T) +
Adrenalina 1:1000 (T)

(T) = Tópica
(SM) = Submucosa
(SC) = Subcutâneo
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A rinomanometria mede a resistência imposta pelas estruturas da fossa nasal
à passagem do ar. Trata-se de um método engenhoso para avaliar os efeitos de um
vasoconstritor sobre a mucosa nasal, baseado no conhecimento da fisiologia nasal e
na propriedade de retração dos cornetos inferiores. Já o Doppler a Laser permite
uma aferição direta da diminuição do fluxo sangüíneo causada pelo vasoconstritor.
Contudo, ambos os instrumentos apresentariam dificuldades técnicas em uma
avaliação peroperatória, uma vez que o sangramento seria um empecilho para as
aferições. Como necessitamos, em nossa opinião, de um instrumento capaz de
medir os efeitos da adrenalina ao longo de toda a operação (uma vez que ela será
reutilizada diversas vezes), não acreditamos que tais exames seriam ideais para o
estudo em cirurgias nasais.
Comentaremos a seguir as demais medidas de resultado em conjunto com os
achados de nossa pesquisa em comparação com os da literatura.

6.3.1 TEMPO OPERATÓRIO

Em nosso estudo utilizamos o tempo operatório como uma das formas de
medir a eficácia da vasoconstrição, partindo do pressuposto que se uma solução de
adrenalina mais concentrada permitisse um campo mais exangue, o tempo para
realização daquele procedimento também seria menor.
Contudo esbarramos na presença de cirurgias de tempos operatórios muito
díspares em cada grupo, devido a poliposes de extensões bastante variadas. Isso
dificultou a obtenção de significância estatística, de modo que mesmo sendo a
média de tempo operatório do grupo que utilizou solução de adrenalina 1:2000
cerca de 30 minutos menor que a do grupo que utilizou solução 1:50.000, a análise
estatística não chegou a alcançar significância. O p valor encontrado foi de 0,075,
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próximo dos 0,05 necessários para considerarmos estatisticamente significativo. A
casuística foi de 16 pessoas em cada grupo (17 em um deles).
Essa dificuldade foi contornada ao analisarmos a média de tempo dividida
pelo número de procedimentos de cada operação, quando então obtivemos
significância estatística (p valor = 0,020 - vide tabela 10), comprovando que quanto
maior a concentração da adrenalina menos tempo se leva para a realização de
procedimentos por via endoscópica.
VAN HASELT e cols. também mediram o tempo cirúrgico, porém em cirurgia
de septoplastia, comparando cocaína tópica 5% associada à adrenalina submucosa
1:80.000 contra cocaína tópica 10% associada à adrenalina tópica 1:1000. 25
Obtiveram resultados muito próximos (21,7 minutos no primeiro grupo contra 26,5
minutos no segundo grupo), que não alcançou significância estatística. A casuística
foi de 10 pessoas em cada grupo.
Já MCCLYMONT e cols., em estudo também em septoplastias, compararam o
tempo operatório utilizando adrenalina submucosa 1:200.0000 contra fenilpressina
submucosa, encontrando média de 21,7 minutos na primeira e 26,7 minutos na
segunda74 (surpreendentemente idêntica ao resultado de VAN HASSELT para a
adrenalina submucosa 1:80.000). Esta diferença também não alcançou significância
estatística, mas chegou bem próximo (p valor = 0,056). A casuística foi de 9 pessoas
em cada grupo.
Infelizmente, não encontramos outros artigos que comparem o tempo
operatório em cirurgias endoscópicas da parede nasal lateral com uso de diferentes
vasoconstritores.

Acreditamos

que

a

realização

de

novos

trabalhos,

preferencialmente com casuística maior, seja válida e de extrema importância para a
confirmação de nossos achados.
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6.3.2 SANGRAMENTO

6.3.2.1 Avaliação objetiva

O sangramento em nossa pesquisa foi medido pelo volume de sangue
aspirado durante o ato operatório. Como já mencionado, nenhum esforço foi feito no
sentido de medir a quantidade de sangue acumulada no tampão de rinofaringe ou
nas tiras de algodão. Mesmo assim, acreditamos tratar-se de medida fidedigna.
O grupo que utilizou adrenalina 1:2000 apresentou média de volume de
sangue aspirado de 140,3 ml, que foi 2,4 vezes menor que o grupo que utilizou
adrenalina 1:10.000 e 3 vezes menor que o grupo que utilizou adrenalina 1:50.000,
sendo as diferenças estatisticamente significativas.
Consideramos tal diferença extraordinária e um dos resultados mais
importantes de nossa pesquisa. Ele mostra uma forte superioridade da
vasoconstrição da solução de adrenalina 1:2000 no que diz respeito ao controle do
sangramento.
O único trabalho a avaliar o sangramento peroperatório com diferentes
soluções de vasoconstritor na cirurgia endoscópica nasal da parede lateral foi o de
RIEGLE e cols. Infelizmente, o autor não compara soluções diferentes de adrenalina
tópica, mas associações de infiltração submucosa de adrenalina com oximetazolina,
fenilefrina ou cocaína.77 O autor não encontrou diferença estatística na perda
sangüínea entre os 3 grupos.
Alguns outros autores avaliaram o sangramento em cirurgia de septoplastia,
mas visto que o sangramento de uma septoplastia não se assemelha em nada ao de
uma cirurgia endoscópica da parede nasal lateral, como já discutimos, não
acreditamos ser de relevância a comparação dos resultados obtidos entre estas e a
nossa pesquisa.
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Acreditamos

ser

importante

a

realização

de

novas

pesquisas,

preferencialmente de casuísticas maiores, que confirmem os achados da nossa.

6.3.2.2 Avaliação subjetiva

Utilizamos duas formas de avaliação subjetiva de sangramento: a escala
analógica visual e o conceito. Todas as avaliações foram feitas pelo mesmo cirurgião
(pesquisador principal), que estava cego para a concentração do vasoconstritor
usada. Ambas as avaliações apresentaram grande correlação com a concentração
da adrenalina utilizada. A melhor conceituação (menor sangramento) em ambos os
tipos de avaliação foi a do grupo que utilizou adrenalina mais concentrada (1:2000),
enquanto a pior conceituação ficou para o grupo que utilizou adrenalina menos
concentrada (1:50.000), tendo o grupo que utilizou adrenalina na concentração de
1:10.000 conceituação intermediária (tabelas 12 e 13, gráficos 4 e 5). Tais
resultados foram estatisticamente significativos.
Entretanto, para que fosse possível obter significância estatística na avaliação
por conceito, foi necessário analisar os piores conceitos (C e D) em conjunto, devido
à casuística pequena no geral e ao número ainda mais reduzido de pacientes com
conceitos “D". Já a avaliação por escala analógica visual teve a marcação feita pelo
cirurgião em uma linha de 10 cm, que era transformada em nota de 0 a 10. Esse
valor numérico representou menor dificuldade para a análise estatística, alcançando
facilmente significância.
Dados qualitativos (conceitos) são menos sensíveis que dados quantitativos
para expressar significância estatística. Isto implica em requerer um número maior
de casos em cada grupo. Concluímos, portanto, que para trabalhos que não tenham
casuística muito elevada é mais interessante o uso de escala analógica visual ao
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invés da avaliação por conceito como medida subjetiva de sangramento, por
apresentar menor dificuldade de se obter significância na análise estatística.
A tabela 29 apresenta uma lista de trabalhos que avaliaram de forma
subjetiva o sangramento em cirurgia endoscópica nasal. Apesar de apenas um deles
tratar de sangramento em cirurgia da parede nasal lateral (sendo os demais
referentes a septoplastias), apresentamo-los aqui a fim de tecer alguns comentários
sobre a medida de resultado propriamente dita, ou seja, a avaliação subjetiva do
sangramento.
O único artigo a comparar diferentes soluções de vasoconstritor na cirurgia
endoscópica nasal através de avaliação subjetiva do sangramento foi novamente o
de RIEGLE e cols.77 Ele utilizou duas escalas de conceito: uma para o campo
operatório e outra para o sangramento (vide tabela 29). Apesar de não ter
encontrado diferença entre os grupos estudados na avaliação objetiva (volume de
sangramento), na avaliação subjetiva os autores notaram que o grupo que utilizou
oximetazolina associada à adrenalina teve melhores conceitos que os demais, tanto
na avaliação de campo operatório como de sangramento.
Na maioria dos trabalhos houve concordância entre os achados das
avaliações de sangramento subjetivas e objetivas, à exceção dos de RIEGLE (citado
acima) e DELILKAN e cols., em que a quantificação do sangramento demonstrou a
superioridade de um grupo enquanto que na avaliação por conceito não houve
diferença entre os grupos.75 Isso pode ter relação com o tipo de conceituação criada
pelo autor, que pedia ao cirurgião que avaliasse a cor da mucosa (rosa, rosa claro,
pálida, etc) ao invés do sangramento propriamente dito.
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Tabela 29 – Resultados quanto ao sangramento medido por avaliação subjetiva.
Autor

N

Vasoconstritor

Estudo
Cego Forma de avaliação subjetiva do sangramento
Escala analógica visual

SARMENTO

49

VAN HASSSELT 20

Adrenalina (T) –
1:2000, 1:10.000 e
1:50.000

Cocaína 5% (T) +
Adrenalina (SM)
1:80.000

SIM

NÃO

Cocaína 10% (T) +
Adrenalina 1:1000 (T)
Adrenalina (SM)
1:200.000
MCCLYMONT

18

Fenilpressina (SM)
0,03 ui/ml

SIM

Conceito A: Sangramento mínimo.
Conceito B: Sangramento controlável; não atrapalhou o
andamento nem a realização do planejado para a operação.
Conceito C: Sangramento aumentado, atrapalhando o
andamento cirúrgico, mas não impedindo a realização
endoscópica do desejado ou planejado para a operação.
Conceito D: Sangramento muito aumentado, que impediu a
realização do procedimento como desejado ou planejado no
pré-operatório ou que necessitou de conversão para técnica
não endoscópica.

Resultados
Adrenalina 1:2000 melhor que
adrenalina 1:10.000 que é
melhor que adrenalina
1:50.000.

Adrenalina 1:50.000 pior que
adrenalina 1:10.000 ou 1:2000.
(Estatisticamente significativo)

Grupo que utilizou cocaína +
adrenalina 1:80.000 SM teve
Campo operatório classificado em excelente, bom, regular ou avaliação melhor que grupo
ruim.
que utilizou cocaína +
adrenalina 1:1000 T
(Estatisticamente significativo)
Campo operatório classificado em:
1 – Muito bom.
Adrenalina 1:200.000 SM
2 – Bom.
apresentou conceitos melhores
3 – Regular.
que fenilpressina.
4 – Ruim.
(Estatisticamente significativo)
5 – Muito ruim.

Adrenalina 1:1000 (T)
Cocaína 5% (T)
DELILKAN

100

Cocaína 10% (T)

SIM

Classificação da cor da mucosa nasal como: pálida, rosa
claro, rosa, rosa escuro ou vermelha.

Sem diferença entre os grupos.

Adrenalina 1:500 (T) +
Cocaína 5% (T)
Oximetazolina (T) +
Adrenalina (SM)
Fenilefrina (T) +
Adrenalina (SC)
RIEGLE

57

Cocaína (T) +
Adrenalina (SC)

SIM

Quanto ao campo operatório:
Melhor que o habitual.
Habitual.
Pior que o habitual.

Cocaína

THEVASAGAYAM 30

Adrenalina (SM)
1:80.000
Soro fisiológico (SM)

Quanto ao sangramento:
Menos que o habitual.
Habitual.
Mais que o habitual.

SIM

Adrenalina (SM)
1:80.000

Escala analógica visual.
Campo operatório em relação ao sangramento:
1 – Muito ruim.
2 – Ruim.
3 – Bom.
4 – Muito bom.

VANNIASEGARAM 30

Soro fisiológico (SM)

Solução contendo fenilefrina e
cocaína recebeu mais
conceitos “mais sangramento
que o habitual” e “campo
operatório pior que o habitual”
do que a solução contendo
oximetazolina.
(Estatisticamente significativo)

Sem diferença entre os grupos.

Sem diferença entre os grupos.

Escala analógica visual
Anestesia intravenosa

EBERHARDT*

SIM

90

Anestesia balanceada
(venosa + inalatória)

NAIR*

80

Pré medicação com
beta bloqueador.
Sem prémedicação.

SIM

Escala de sangramento:
0 – Sem sangramento
1 – Sangramento leve, sem necessidade de aspiração.
2 – Sangramento leve, aspiração esporádica. Campo
operatório não ameaçado.
3 – Sangramento leve, aspiração freqüente. Sangramento
atrapalha o campo operatório alguns segundos após a
aspiração.
4 – Sangramento moderado, aspiração freqüente.
Sangramento atrapalha o campo operatório imediatamente
após a retirada do aspirador.
5 – Sangramento intenso, aspiração constante. Sangramento
é maior do que pode ser aspirado.
Escala de sangramento igual a de EBERHARDT (de 0 a 5)

Sangramento no grupo
submetido à anestesia
intravenosa foi menor em
ambas as avaliações, mas
apenas os conceitos de 1 a 5
alcançaram significância
estatística.

Sem diferença entre os grupos.

(T) = Tópica
(SM) = Submucosa
(SC) = Subcutâneo
* EBERHARDT e NAIR não compararam diferentes vasoconstritores em cirurgia nasal mas sim diferentes técnicas anestésicas em cirurgia
endoscópica nasal, também se valendo de uma avaliação subjetiva de sangramento peroperatório como medida de resultado.10,108

138
138

Outros autores preferiram abordar a “operabilidade” ao invés de diretamente o
sangramento. Em nossa opinião, avaliar a operabilidade não é exatamente a mesma
coisa que avaliar o sangramento peroperatório. Por exemplo, em um paciente com
desvio septal, polipose nasossinusal extensa ou importante edema de mucosa,
certamente a operabilidade de uma cirurgia endoscópica será ruim, pois todas as
condições citadas dificultam a progressão da óptica. Isso não necessariamente
significa sangramento aumentado.
Outros tipos variados de conceituação surgiram em cada trabalho, a maioria
utilizando escalas que iam de “muito bom” ou “excelente” a “muito ruim”. A escala de
sangramento utilizada por EBERHARDT e NAIR foi retirada de um estudo de
FROMME e cols., na qual foi validada.109 Entretanto o estudo de FROMME e cols.
era sobre sangramento em cirurgia ortognática. Não acreditamos que esta escala se
adapte bem para o uso em cirurgia endoscópica nasal. Com efeito, NAIR e cols. já
mencionam em seu trabalho que tal escala pode não ter sido capaz de estratificar
adequadamente os níveis de sangramento das cirurgias e pode ter contribuído para
que não tenham encontrado diferença entre os grupos.
Considerando as deficiências dos esquemas de conceitos previamente
utilizados, optamos em nosso trabalho pela nossa própria conceituação de
sangramento (tabela 4), além da gradação em escala analógica visual. As
desvantagens dessa opção são a inexistência de trabalhos validando sua utilização
como instrumento de medição e de parâmetros comparativos com trabalhos
anteriores. Entretanto, acreditamos tratar-se de uma forma de classificação de
sangramento mais específica para a cirurgia endoscópica nasal.
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6.3.3 DOSAGEM DAS CATECOLAMINAS PLASMÁTICAS

A dosagem das catecolaminas plasmáticas parece ser uma forma consistente
de se avaliar os efeitos da adrenalina após sua aplicação na mucosa nasal, pois
parte do pressuposto que os efeitos sistêmicos decorrem de sua absorção para a
corrente sangüínea.
A tabela 30 mostra uma comparação de diversos estudos que mediram a
variação das concentrações plasmáticas da adrenalina utilizada por via submucosa,
subcutânea ou tópica durante cirurgias, incluindo nossa pesquisa. Não há um
grande número de pesquisas nesta linha, uma vez que a dosagem de catecolaminas
plasmáticas é um exame caro, pouco disponível e que exige uma série de cuidados
no manuseio das amostras colhidas, conforme minuciado na subseção 4.16.
Ainda assim, apenas constatar o aumento da concentração plasmática da
adrenalina após sua aplicação não é suficiente para garantir que esse aumento
tenha sido pela absorção exógena. A adrenalina não é uma substância sintetizada
artificialmente, mas sim um hormônio produzido pela medula adrenal, que pode
inclusive aumentar sua produção em virtude do trauma cirúrgico e anestésico. Dessa
forma, se temos interesse em identificar a absorção da adrenalina de origem
exógena, precisamos primeiro diferenciá-la da adrenalina produzida pelo organismo
(origem endógena).
Para diferenciar a absorção exógena do aumento da produção endógena
devido ao trauma cirúrgico e anestésico, podemos nos valer de dois artifícios: a
dosagem concomitante da noradrenalina plasmática e a dosagem da adrenalina em
um grupo controle, submetido a estresse cirúrgico semelhante sem o uso de
adrenalina exógena. Em nossa pesquisa utilizamos ambos os métodos.
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Tabela 30 – Trabalhos que dosaram as catecolaminas plasmáticas após utilização da adrenalina como vasoconstritor cirúrgico.
Primeiro
autor

N

Grupo
controle

Tecido

Vasoconstritor
estudado

Dose
total

Tempos
de medida

10.000 µg

49

Sim

Mucosa
nasal
(Parede
lateral)

Adrenalina 1:2000 (T)

SARMENTO

Adrenalina 1:10.000 (T)

2000 µg

Adrenalina 1:50.000 (T)

400 µg

Basal,
~ 40 min,
~ 86 min

ANDERHUBER

51

Sim

Mucosa
nasal
(Parede
lateral)

VAN HASSELT

20

Não

Mucosa
nasal (Septo)

Adrenalina (T) 1:1000 +
Adrenalina (SM) 1:100.000

Variável (T)
+ 40 µg (SM)

Cocaína 5% (T) + Adrenalina
1:80.000 (SM)

12,5 µg

Cocaína 10% (T) +
Adrenalina 1:1000 (T)

1000 µg

Basal,
~ infiltração e
Ao final
Basal, 1, 2, 3,
4, 5, 10, 15, 20,
25 e 30 min.

Variação das concentrações plasmáticas (pg/ml)
Basal = 73,5

2ª d. = 141,2

3ª d. = 198,6

Aumento de 409% da 3ª d. para basal.

Basal = 73,53

2ª d. = 106,1

3ª d. = 120,6

Aumento de 77% da 3ª d. para basal.

Basal = 72,8

2ª d. = 98,1

3ª d. = 111,4

Aumento de 64% da 3ª d. para basal.

Pico na medida ~infiltração = 158 (média)

Aumento em média de 230% do pico em
relação ao basal.

Pico em 1 minuto = 1813

Aumento em média de 4321% do pico em
relação ao basal.

Pico em torno de 10 minutos = 232

Aumento em média de 215% do pico em
relação ao basal.

TAYLOR

19

Sim

Mucosa
nasal (septo)

Adrenalina 1:200.000 (SM)

20 µg

Basal, 2, 5 e 10
min

Pico aos 2 min (em média). Pico = 329

Aumento em média de 391% do pico
(2 min) em relação ao basal.

COTTON

9

Não

Mucosa
nasal + Pele

Adrenalina (SC + SM)
1:200.000 + Cocaína 5% (T)

105 µg

Basal, 2, 5, 10
e 15 min

Pico aos 2 min (em média). Pico = 751

Aumento em média de 566% do pico
(2 min) em relação ao basal.

JOHN

10

Não

Mucosa
nasal
(Parede
lateral)

Cocaína 5% (T) + Adrenalina
1:80.000 (SM)

Variável de 8
a 32,5 µg

Basal, 1, 2, 3,
4, 5, 10, 15, 20
e 25 min

Pico aos 4 minutos = 800

Aumento em média de 1279% do pico
(4 min) em relação ao basal.

TOLAS

12

Não

Mucosa oral

Adrenalina 1:100.000 (SM)

18 µg

Basal, 3 e 5
min

Basal = 98 / 3 min = 230 / 5 min = 240

Aumento de 145% de 5 min em relação
ao basal.

LOW

6

Não

Mucosa
vaginal

Adrenalina 1:200.000 (SM)

75 µg

Basal, 1, 2, 3,
4, 5, e 10 min

Pico aos 2 min (em média).
Basal = 185 / Pico = 3400 (Médias).
Maior pico = 6900

Aumento em média de 1737% do pico em
relação ao basal.

DONLON

17

Sim

Retrobulbar

Adrenalina 1:200.000
(Retrobulbar)

50 µg

Basal, 2 e 7
min

Basal = 129 / 2 min = 256 / 7 min = 368

Aumento de 185% de 7 min em relação
ao basal.

Adrenalina 1:100.000

100 µg

Basal = 68 / Inf. = 92 / 7,5 min = 78 / 15 min = 100 /
30 min = 136

Aumento de 100% de 30 min em relação
ao basal.

Adrenalina 1:200.000

50 µg

Basal = 60 / Inf. = 82 / 7,5 min = 90 / 15 min = 114 /
30 min = 110

Aumento de 90% de 15 min em relação
ao basal.

NIKKI

16

Não

Retrobulbar

Basal,
~ infiltração,
~ 7,5 min,
~ 15 min,
~ 30 min

BURK

20

Não

Pele

Adrenalina 1:1.000.000 (SC)

4,1 a 10 mg

3, 12 e 23
horas

Pico em cerca de 3 horas = 320

2,8 vezes o limite superior da
normalidade.

BROWN

5

Não

Pele

Adrenalina 1:1.000.000 (SC)

Média de
7,3 mg

Basal e depois
de hora em
hora, até 24
horas.

Pico entre 1 e 4 horas = 323

Aumento em média de 1100% do pico em
relação ao basal.

µg = micgrogramas, mg = miligramas, T = tópica, SM = submucosa, SC = subcutânea, min = minutos
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Vários autores já demonstraram que o aumento nos níveis de adrenalina em
resposta ao trauma ocorre sempre associado ao aumento da concentração
plasmática de noradrenalina, que é liberada pelos neurônios pós-ganglionares do
sistema nervoso simpático.110,111,112 HALTER e cols. relataram que a elevação nas
concentrações plasmáticas podem ir de indetectável a 3,5 vezes os valores basais
da adrenalina e noradrenalina, mas sempre de ambas conjuntamente, sendo o
aumento da noradrenalina em geral maior que o da adrenalina, na proporção de 0,2
a 0,5 para 1.111 Dessa forma, se a concentração plasmática de adrenalina aumentar
sem aumento concomitante (que deve ser maior) da noradrenalina, pode-se concluir
que tal fenômeno se deu pela absorção exógena da droga.
Além disso, se em um grupo controle submetido a trauma cirúrgico
semelhante, porém sem o uso de adrenalina exógena, não se observar aumento da
sua concentração plasmática semelhante ao observado no grupo do estudo,
também se pode concluir que a diferença foi devido à absorção exógena da droga.
Em nossa pesquisa ambos os métodos apontaram para uma absorção
exógena da adrenalina. Não houve aumento significativo dos níveis plasmáticos da
adrenalina ou noradrenalina no grupo controle, nem da noradrenalina em nenhum
dos grupos.
Nossos achados estão de acordo com os de ANDERHUBER e cols., que
também usaram um grupo de pacientes submetidos à amigdalectomia como
controle, não encontrando aumento significativo das catecolaminas nesse grupo.
TAYLOR e cols., que utilizaram como grupo controle pacientes em que foi aplicada
oximetazolina tópica ao invés de adrenalina, e DONLON e cols., que utilizaram
grupo controle com infiltração de anestésico retrobulbar sem vasoconstritor, também
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não encontraram variação significativa nem da adrenalina, nem da noradrenalina em
seus grupos controles.
Todos os autores mencionados na tabela 30 mediram as concentrações
plasmáticas de adrenalina e noradrenalina e nenhum deles relatou aumento
significativo das concentrações de noradrenalina ao longo da operação, o que é
consistente com os nossos achados.
YOO e cols. relataram que o uso de óxido nitroso poderia levar ao aumento
da liberação de noradrenalina durante a intubação orotraqueal e o ato cirúrgico
como um todo.113 Como essa hipótese não se comprovou em pesquisas posteriores
que dosaram a noradrenalina em cirurgias que utilizaram óxido nitroso, não julgamos
necessário estabelecer protocolo anestésico sem o uso do mesmo. Da mesma
forma, CUMMINGS e cols. relataram que o uso de pancurônio poderia causar
aumento da liberação de catecolaminas, quando comparado a outros relaxantes
musculares, como o alcurônio.114 Em nosso estudo utilizamos como relaxante
muscular o rocurônio ou o atracúrio.
Em todos os trabalhos observa-se algum grau de absorção da adrenalina
exógena, levando ao aumento dos níveis de adrenalina plasmática. A concentração
máxima atingida pela adrenalina após sua administração e o tempo para que este
valor seja atingido vai depender da velocidade de absorção da droga (e portanto da
via de aplicação) e da velocidade de metabolização da mesma.
Sabemos que a metabolização da adrenalina é feita com extrema rapidez,
principalmente no fígado. Além das enzimas hepáticas, aproximadamente 1/3 da
adrenalina circulante é eliminada durante sua passagem pela circulação pulmonar. A
meia-vida da adrenalina (isto é, o tempo para que sua concentração plasmática
decaia pela metade) é estimada em 1 a 4 minutos.13
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Já a velocidade de absorção após infiltração por via subcutânea e submucosa
era considerada lenta, devido ao efeito vasoconstritor da adrenalina. Como veremos
a seguir, isso não se comprovou de todo verdadeiro.
Em importante estudo de 1984, LOW e cols. constataram que na infiltração
submucosa de solução de adrenalina na cérvice uterina, o pico de
concentração plasmática ocorria logo nos primeiros minutos após o início da
aplicação (1 a 3 minutos), com queda abrupta nos minutos seguintes (5 a 10
minutos após aplicação). Este pico provou ser bastante alto, atingindo em média
3400 pg/ml, o que representava aumento de 1737% em relação ao valor basal (em
aproximadamente 2 minutos após a aplicação). O paciente que atingiu o maior pico
chegou a concentrações de 6900 pg/ml, também em torno dos dois minutos. LOW e
cols. ressaltaram que o motivo de alguns autores terem obtido picos plasmáticos da
adrenalina menores e mais tardios teria sido a não aferição das concentrações
plasmáticas em curto intervalo de tempo (primeiros 2 minutos após a infiltração),
tendo na realidade perdido o momento do pico.
A partir de então vários trabalhos interessados em avaliar a absorção
sistêmica de adrenalina após infiltração submucosa passaram a realizar dosagens
com intervalos de tempo mais curtos, de 30 segundos a 1 minuto. Muitos autores
conseguiram então replicar os achados de LOW (mesmo em mucosas de outros
órgãos), isto é, a absorção submucosa da adrenalina atinge altas concentrações
plasmáticas em poucos minutos (em média, cerca de 2 minutos). Tais concentrações
muitas vezes chegam a 10, 15 vezes os valores basais do hormônio.
Na mucosa nasal, TAYLOR, COTTON e JOHN também encontraram picos
plasmáticos após infiltração submucosa da adrenalina entre 2 e 4 minutos.
Infelizmente, à exceção de TAYLOR, os autores utilizaram adrenalina associada à
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cocaína tópica, o que dificulta a interpretação dos resultados. De qualquer forma, os
valores médios nas concentrações de pico foram de 329 a 800 pg/ml (aumento de
391 a 1279% em relação aos valores basais). Nenhum trabalho conseguiu
correlacionar a infiltração de diferentes concentrações de adrenalina submucosa a
picos maiores ou menores de concentração plasmática.
Em 1992, surgiu o primeiro e único trabalho de que temos notícia a
comparar a absorção tópica da adrenalina na mucosa nasal com a absorção
via submucosa. VAN HASSELT e cols. demonstraram que a absorção da
adrenalina administrada por via submucosa nasal é bastante distinta de sua
absorção por via tópica nasal. Em um estudo prospectivo foram avaliados 20
pacientes submetidos à septoplastia, divididos em dois grupos. No primeiro grupo
utilizou-se infiltração submucosa de solução de adrenalina 1:80.000 associada à
solução tópica de cocaína 5%. O segundo grupo utilizou apenas solução tópica feita
pela combinação de 1 ml de adrenalina 1:1000 + 2 ml de cocaína a 10% + 2 ml de
bicarbonato de sódio a 1% + 15 ml de água destilada, o que corresponde a uma
diluição de adrenalina de 1:20.000 e uma dose total administrada de 1 mg. As
catecolaminas plasmáticas foram medidas antes da utilização das soluções
vasoconstritoras (níveis basais) e 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 minutos após.
O resultado foi que no grupo em que se utilizou a infiltração submucosa se observou
o já esperado rápido aumento dos níveis de adrenalina plasmática, com pico em
torno de 1 minuto, seguido de queda abrupta (em até 5 minutos em média) para
níveis 30 a 40 vezes acima dos basais. Já no grupo que utilizou a solução tópica,
surpreendentemente não foi constatado pico plasmático em poucos minutos
com rápida queda, mas sim uma ascensão gradual da concentração
plasmática de adrenalina atingindo valores máximos em cerca de 10 minutos,
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em média, seguida de queda também gradual. Os valores de pico foram bem
menores que os observado na infiltração submucosa, atingindo em média 3 vezes os
níveis basais (duas vezes maiores que o limite superior da normalidade).
Lamentamos que o estudo de VAN HASSELT tenha utilizado associação de
vasoconstritores, o que pode ter interferido nos resultados da absorção da
adrenalina, mas acreditamos que tais resultados reflitam uma diferença real no
comportamento de absorção da droga entre as vias submucosa e tópica em
cirurgia nasal. Também chamamos a atenção para o fato do autor ter estudado
uma única aplicação por via tópica, prévia ao início de cirurgia de septoplastia,
diferente das múltiplas aplicações necessárias na cirurgia endoscópica da parede
nasal lateral.
Devido ao alto custo das dosagens de catecolaminas plasmáticas e a
limitações financeiras, não pudemos realizar mais que 3 dosagens por paciente em
nossa pesquisa. Ao invés de repetir em linhas gerais o modelo de estudo de VAN
HASSELT, medindo as catecolaminas em curto espaço de tempo de modo a
reproduzir os achados do autor, optamos por tomá-los como verdadeiros e estudar
as variações da concentração plasmática da adrenalina ao longo de toda a cirurgia
endoscópica nasal, o que implica em aplicações seriadas de adrenalina tópica, em
diferentes concentrações em cada grupo. Nenhum estudo de que temos
conhecimento fez tal comparação.
Encontramos o que parece ser o aumento progressivo dos níveis de
adrenalina plasmática ao longo do tempo em todos os grupos (com
significância estatística). Esse aumento foi mais acentuado no grupo que
utilizou solução de adrenalina 1:2000 e menor nos grupos de solução de
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adrenalina 1:10.000 e 1:50.000 (que não obtiveram diferença estatisticamente
significativa entre si).
No entanto, se os achados de VAN HASSELT e cols. estiverem equivocados
e a variação da concentração plasmática de adrenalina após administração tópica
estiver sujeita a picos em curto espaço de tempo, não teríamos sido capazes de
identificá-los, pois não fizemos dosagens com intervalos curtos (1 minuto ou menos),
mas sim 3 dosagens ao longo de toda a operação. Temos, contudo, evidências
indiretas que não houve picos abruptos, como o comportamento dos parâmetros
hemodinâmicos que discutiremos adiante.
De qualquer forma, acreditamos que estudos de maior casuística e que
dosem as catecolaminas plasmáticas, tanto ao longo de toda a operação quanto a
cada minuto após uma ou duas aplicações tópicas, podem ajudar a chegarmos a
resultados mais consistentes.
Como a absorção por via tópica parece ser mais lenta, o organismo tem
tempo para metabolizar a adrenalina na medida em que a absorve, o que resulta em
picos de concentração bem menores dos que se observa nas infiltrações
submucosas. Em nosso estudo o valor máximo da concentração plasmática de
adrenalina atingido por um paciente foi de 346 pg/ml, bem menor que picos de
3500 pg/ml observados em trabalhos com infiltração submucosa.
Tais achados suscitam naturalmente o seguinte questionamento: a partir de
quanto exatamente consideramos um valor de concentração plasmática da
adrenalina como elevado? Esta é uma pergunta de difícil resposta. Ao contrário de
outros hormônios, que possuem valores de referência bem estabelecidos (e
conseqüentemente efeitos deletérios a partir de valores suprafisiológicos), a variação
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da adrenalina apresenta grande amplitude, principalmente em face de determinados
estímulos fisiológicos.
Valores da adrenalina plasmática em indivíduos em repouso variam
normalmente entre 40 e 115 pg/ml. Não é incomum, todavia, indivíduos
apresentarem níveis indetectáveis de adrenalina, o que também é considerado
normal. Em situações de exercício físico, os níveis plasmáticos podem alcançar
valores maiores que 350 pg/ml, sem que isso represente necessariamente um
risco para a saúde.110 Pelo contrário, trata-se de uma resposta fisiológica e, sem
dúvida, benéfica para a adaptação do organismo a suas condições de
funcionamento naquele momento. DERBYSHIRE e cols. comprovaram que nos
minutos subseqüentes à indução anestésica com intubação orotraqueal também
ocorria aumento da adrenalina plasmática que alcançava em média 350 a
400 pg/ml.115
Sendo assim, os picos plasmáticos observados na absorção da adrenalina
tópica em nosso trabalho chegam a valores que são acima dos limites da
normalidade para o repouso, porém ainda muito próximo a níveis considerados
normais para situações de exercício físico, por exemplo.
Novamente, a pergunta que se deve fazer no que se refere à administração
tópica da adrenalina é “quanto tempo” e não “qual dose”. Apesar do pico
plasmático da adrenalina aplicada por via tópica ser bem abaixo dos observados em
infiltrações subcutâneas, o tempo pelo qual tais níveis se mantêm elevados é
muito maior (poucos minutos na infiltração por via subcutânea comparado a
algumas horas na administração tópica repetida ao longo da operação).
Obviamente, surge a dúvida do que seria mais prejudicial: um pico até 30 vezes
maior que os níveis basais de adrenalina de poucos minutos de duração ou níveis
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2~3 vezes acima dos basais (não mais que os equivalentes aos encontrados em
situações de esforço físico) mas de vários minutos ou até horas de duração? A julgar
pela falta de relação de grandes picos com alterações hemodinâmicas e pelo
aumento gradativo dos níveis tensionais em situações de aumento sustentado da
adrenalina plasmática (que encontramos em nosso trabalho), a segunda alternativa
parece mais provável, como discutiremos mais adiante.
De qualquer maneira, mais estudos sobre os efeitos da adrenalina a níveis
plasmáticos moderadamente aumentados (porém sustentados ao longo da
operação) são necessários para que se chegue a qualquer conclusão definitiva.
Em relação à diferença entre as concentrações de adrenalina de cada grupo,
essa se faz notar na velocidade de aumento das taxas de adrenalina plasmática. O
grupo que utilizou adrenalina 1:2000 teve aumento dos níveis de adrenalina em
velocidade bem maior que os demais (resultado com significância estatística).
Se dividirmos o aumento total da concentração plasmática pelo tempo
de exposição da droga, isto é, o tempo em que as tiras de algodão ficaram em
contato com a mucosa nasal (que foi de 40 minutos em todos os pacientes dos
3 grupos), obtemos uma velocidade de 3,18 pg/ml por minuto. Isso significa
dizer que a cada minuto de exposição tópica da mucosa às tiras de algodão
com adrenalina 1:2000 os níveis de adrenalina plasmática sobem, em média,
3,13 pg/ml.
Se fizermos o mesmo com os demais grupos obteremos uma taxa de
acréscimo de 1,20 pg/ml por minuto de exposição no grupo que utilizou adrenalina
1:10.000 e 0,95 pg/ml por minuto de exposição no grupo que utilizou adrenalina
1:50.000.
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É importante ressaltar que o tempo de exposição ao vasoconstritor não é o
mesmo que o tempo de operação, mas corresponde ao tempo em que a tira de
algodão permaneceu em contato com a mucosa nasal.
Essa medida nos parece bem mais importante que a dose total de adrenalina
aplicada por via tópica, dada as particularidades da aplicação por esta via, que já
discutimos anteriormente. Nenhum outro trabalho de que temos conhecimento
estabeleceu essa relação entre o tempo de aplicação da adrenalina por via tópica e
seu aumento dos níveis plasmáticos.
De qualquer forma, é possível (e até provável) que essa relação não seja
linear, isto é, que o aumento dos níveis plasmáticos não se mantenha constante na
medida em que se aumenta o tempo de exposição à adrenalina por via tópica, mas
sim desacelere. A comparação entre o aumento das concentrações plasmáticas por
minuto de exposição entre a 1ª e a 2ª dosagens (primeiros 20 minutos de exposição)
e entre a 2ª e 3ª dosagens (últimos 20 minutos de exposição) sugerem isso.
Entretanto, seria necessário um número maior de dosagens ao longo de cada
operação para se estabelecer valores mais precisos. Esperamos que nossos
achados

sirvam

como

referência

neste

quesito

(cuja

existência

prévia

desconhecíamos) para pesquisas futuras.

6.3.4 VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS CARDIOVASCULARES

Ao contrário das dosagens de catecolaminas plasmáticas, a monitorização
dos parâmetros hemodinâmicos e cardíacos é barata e está presente virtualmente
em qualquer ato anestésico. Dessa forma, a maioria dos autores que estudou a
adrenalina como vasoconstritor cirúrgico avaliou também, de alguma forma, seus
efeitos cardiovasculares.
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Em nossa revisão de literatura há uma série de relatos de casos, alguns
aterradores, de efeitos adversos graves ou fatais atribuídos ao uso da adrenalina por
via subcutânea ou submucosa, em sua maioria envolvendo arritmias ventriculares,
edema pulmonar e crises hipertensivas. Como também já descrevemos, estes
relatos diminuíram consideravelmente ao longo dos anos, e certamente a causa
principal dessa mudança foi o surgimento de agentes inalatórios halogenados com
menor interação indesejada com a adrenalina.
Já está bem estabelecido que o uso concomitante da adrenalina e do
halotano representa risco para o aparecimento de arritmias e complicações. Como
hoje em dia existe uma gama maior de opções e não há muita dificuldade em se
substituir o halotano por outra droga, não achamos construtivo insistir na análise de
trabalhos que utilizaram tal associação. Resolvemos, por conseguinte, concentrar
nossas comparações nos artigos mais recentes, que não fizeram uso do halotano.
A tabela 31 apresenta alguns trabalhos que avaliaram as repercussões
cardiovasculares do uso da adrenalina (incluindo nossa pesquisa), com maior ênfase
naqueles de cirurgia nasal.
Em relação às arritmias cardíacas, a imensa maioria dos trabalhos recentes
nega a sua ocorrência. Nossa pesquisa também não detectou o surgimento de
arritmias durante o ato operatório em nenhum dos 59 pacientes dos grupos de
estudo ou controle.
VAN HASSELT e cols., em seu estudo prospectivo com 20 pacientes,
notaram ritmo bigeminal em um deles por 30 segundos, de resolução espontânea. 25
Já DELILKAN e cols. perceberam em um caso ritmo do nodo átrio-ventricular,
também de resolução espontânea.75
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Tabela 31 – Resultados quanto aos parâmetros cardiovasculares.
Autor

N

Vasoconstritor
Adrenalina 1:2000 (T)

SARMENTO

49

Adrenalina 1:10.000 (T)
Adrenalina 1:50.000 (T)

Local

Anestesia

Parâmetros hemodinâmicos

Eventos cardíacos

Mucosa
nasal
(parede
lateral)

Combinada
(Isoflurano +
Propofol +
Rocurônio)

Aumento dos níveis de PAS e PAD ao longo da operação
nos grupos que utilizaram adrenalina 1:2000 e 1:10.000,
mas não no grupo que utilizou adrenalina 1:50.000 e no
grupo controle. As médias ficaram dentro dos limites
normais. Maior ocorrência de picos acima do normal de
PAS e PAD na metade final da operação.

Não houve.

JOHN

10

Cocaína 5% (T) +
Adrenalina 1:80.000 (SM)

Mucosa
nasal
(parede
lateral)

Combinada
(Isoflurano +
Atracúrio)

Não houve variação notável da FC, PAS ou PAD.

Não houve.

MCCLYMONT

18

Adrenalina (SM)
1:200.000
Fenilpressina (SM) 0,03
ui/ml

Mucosa
nasal
(septo)

Local +
Sedação

Não houve variação notável da FC, PAS ou PAD.

Não houve.

Não houve variação notável da FC, PAS ou PAD.

Não houve.

Não houve variação notável da FC, PAS ou PAD.

Não houve.

Adrenalina (SM) 1:80.000 Mucosa
nasal
Soro fisiológico (SM)
(septo)
Adrenalina (SM) 1:80.000 Mucosa
VANNIASEGARAM 30
nasal
Soro fisiológico (SM)
(septo)
Adrenalina 1:200.000 SM Mucosa
TAYLOR
19 Octapressina 0,03 iu/ml
nasal
(septo)
SM

Manutenção
com isoflurano
e óxido nitroso
Manutenção
com isoflurano
e óxido nitroso
Venosa total

Não houve variação notável da FC, PAS ou PAD.

Não houve.

Cocaína 5% (T) +
Mucosa
Adrenalina (SM) 1:80.000
nasal
Cocaína 10% (T) +
(septo)
Adrenalina 1:1000 (T)
Mucosa
Adrenalina (T) 1:1000 +
nasal
ANDERHUBER 51
Adrenalina (SM)
(parede
1:100.000
lateral)
Adrenalina 1:200.000
Mucosa
(SM) com lidocaína
nasal
Adrenalina 1:200.000
YANG
76
(SM) com soro fisiológico (parede
lateral)
Soro fisiológico

Combinada
(Enflurano +
Propofol +
Alcurônio)

Não houve variação notável da FC, PAS ou PAD.

Em um paciente do grupo da
infiltração SM, 30 segundos de
ritmo bigeminal com resolução
espontânea.

Venosa total

FC não variou. PAS e PAD CAÍRAM no grupo do
estudo e subiram no controle.

Não houve.

Venosa total

Mediu níveis tensionais diretamente com cateter na artéria
pulmonar. Observou QUEDA na PAS e PAD e aumento na
FC nos grupos que utilizaram adrenalina (igual com ou
sem lidocaína).

Não houve.

THEVASAGAYAM 30

VAN HASSSELT 20

Adrenalina 1:1000 (T)
Cocaína 5% (T)
DELILKAN

100

Cocaína 10% (T)
Adrenalina 1:500 (T) +
Cocaína 5% (T)

RIEGLE

NIKKI

Oximetazolina (T) +
Adrenalina (SM)
Fenilefrina (T) +
Adrenalina (SM)
57
Cocaína (T) + Adrenalina
(SM)
Cocaína
16

Adrenalina 1:100.000

Aumento de aproximadamente 50% na FC (chegando a
Apenas
Mucosa
valores médios de 120 bpm) e 40% na PAS, que atingiu
Alcurônio,
nasal
valores médios de 150 mmHg, apenas nos dois grupos
fentanil e óxido
(turbinect.)
que utilizaram adrenalina. Ambos ao picos ocorreram
nitroso.
cerca de 5 minutos após a aplicação do vasoconstritor.

Mucosa Indução com Nos grupos que utilizaram oximetazolina ou cocaína (T) +
nasal
halotano,
adrenalina (SM), a FC caiu, enquanto a PAS e PAD não
(parede
manutenção variaram. No grupo que utilizou fenilefrina (T) + adrenalina
lateral) com isoflurano.
(SM) a FC não variou, mas a PAS e a PAD subiram.

LORMANS
(Relato)

Local

Amento de cerca de 10 mmHg da PAM e de 20 bpm da
FC.
Sem variação notável da FC, PAS ou PAD.

Não houve.

Mucosa
nasal
(parede
lateral)

Local +
Sedação

FC atingiu valores maiores que 100 em menos de 10% dos
casos. Não registrou aumento da PAS ou PAD.

Não houve.

Taquicardia ventricular seguida de fibrilação ventricular.
Necessitou de manobras de ressuscitação.

Taquicardia ventricular de
surgimento súbito.

Mucosa
nasal
Manutenção
Adrenalina 1:40.000 SM +
1
(Septo) + com isoflurano
Cocaína 5% T
Mucosa e óxido nitroso
Oral

WANNAMAKER(
2
Relato)

Adrenalina 1:100.000 SC

Não houve.

Retrobulbar

Adrenalina 1:200.000
Cocaína 25% (T) +
LEE
554 Adrenalina 1:10.000 (T)+
(Retrospectivo)
Fenilpressina 0,03% (T)

Um paciente apresentou ritmo
nodal que se resolveu
espontaneamente.

Manutenção
Pele
com isoflurano
auricular
e óxido nitroso

Hipertensão seguida de taquicardia ventricular que
degenerou para fibrilação ventricular.
Hipertensão + edema pulmonar.

Taquicardia ventricular de
surgimento súbito.

(T) = Tópica, (SM) = Submucosa, (SC) = Subcutâneo, FC = Frequência Cardíaca, PAS = Pressão arterial sistólica, PAD = Pressão arterial diastólica.
Turbinect. = Turbinectomia
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Existem sim alguns relatos de casos em que, mesmo sem a utilização do
halotano, surgiram eventos adversos graves atribuídos à adrenalina. Os artigos de
LORMANS e cols. e WANNAMAKER e cols. são exemplos disso. 38,47 As explicações
para estes eventos esporádicos, entretanto, são sempre muito difíceis, dada a
impossibilidade de reprodução das condições exatas em que os incidentes
ocorreram. Seriam esses casos conseqüência de injeções intravasculares
inadvertidas ou ainda diluição incorreta da adrenalina? São perguntas de difícil
resposta.
WANNAMAKER aventa a hipótese de existirem pessoas hipersensíveis à
adrenalina, condição que explicaria os casos que se apresentam com sintomas de
superdosagem, apesar de terem sido utilizadas doses habituais. O autor chama a
atenção para a diferença entre esta síndrome e quadros de anafilaxia. Na
hipersensibilidade à adrenalina o paciente apresentaria sintomas adrenérgicos, mas
não manifestações como broncoespasmo, urticária, dores abdominais, edema facial
e edema de laringe, comuns nas reações anafiláticas.
A nosso ver, é possível a existência de uma síndrome nestes moldes, de rara
ocorrência. Contudo, justamente pela sua raridade e manifestação apenas em uma
eventual cirurgia em que se use a adrenalina, torna-se quase impossível sua
comprovação.
Outros autores citam ainda o surgimento de arritmias graves peroperatórias
após uso de adrenalina subcutânea e submucosa, porém em pacientes cardiopatas
ou hipertensos.48,50 Nosso trabalho excluiu este tipo de paciente e portanto nada
podemos concluir sobre essas populações. Na realidade, não existe um único
estudo prospectivo dos efeitos da adrenalina utilizada como vasoconstritor em
cirurgias nessas populações.
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Como já mencionamos anteriormente, é interessante notar a utilização da
lidocaína em conjunto com a adrenalina nas soluções. Trata-se de prática utilizada
pela quase totalidade dos autores. A associação da lidocaína com a adrenalina tem
3 efeitos benéficos: diminui o consumo de anestésicos inalatórios ou venosos,
diminui a chance de arritmias e antagoniza os efeitos hipertensivos da adrenalina.
No que diz respeito aos parâmetros hemodinâmicos, nossos achados
apontaram para aumento gradual, ao longo do tempo operatório, dos níveis de PAS
e PAD nos grupos que utilizaram adrenalina 1:2000 e 1:10.000, mas não no grupo
que utilizou adrenalina 1:50.000 ou no grupo controle. Este aumento progressivo,
apesar de estatisticamente significativo, não chegou a atingir níveis médios acima do
normal. Não conseguimos observar diminuição ou aumento da frequência cardíaca
em nenhum dos grupos.
Não obstante as médias dos parâmetros hemodinâmicos de cada paciente
terem sido normais, ocorreram picos hipertensivos isolados. Tal ocorrência foi maior
em pacientes que utilizaram adrenalina 1:2000 e 1:10.000. Estes picos não tiveram
relação com os momentos imediatamente subseqüentes à aplicação tópica da
adrenalina, mas sim com o passar do tempo operatório como um todo, sendo mais
freqüentes na metade final do ato operatório do que na metade inicial (correlação
que atingiu significância estatística).
Nesse aspecto, de uma forma geral, nossos achados não são concordantes
com a literatura, que costuma afirmar não haver variação significativa nos
parâmetros hemodinâmicos com o uso de adrenalina tópica ou submucosa
associada à anestesia geral. Acreditamos que a divergência se dê por 3 motivos. O
primeiro seria a falta de estudos com o mesmo desenho do nosso. Não encontramos
nenhum trabalho que compare o uso de adrenalina tópica (sem associação com
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outros vasoconstritores) em diferentes concentrações na cirurgia endoscópica da
parede lateral do nariz. A quase totalidade dos trabalhos analisa infiltração
submucosa de adrenalina e os poucos que estudam a aplicação tópica não o fazem
em aplicações seriadas ou utilizam associações de drogas ou vias de administração.
Isso pode ter contribuído para achados distintos.
O segundo motivo diz respeito à técnica anestésica. Por limitações técnicas,
nosso protocolo anestésico envolveu o uso de isoflurano, um agente anestésico
inalatório halogenado. Já comentamos (na subseção 6.2) que existem fortes
evidências de que a técnica intravenosa seria mais eficaz na manutenção da
estabilidade hemodinâmica do que técnicas que utilizam anestésicos inalatórios.10 O
trabalho que mais se assemelhou ao nosso em metodologia, por estudar as
variações hemodinâmicas ao longo de cirurgia endoscópica da parede nasal lateral,
com múltiplas aplicações de adrenalina tópica, foi o de ANDERHUBER e cols., que
utilizaram anestesia intravenosa. Isso pode ter contribuído para que os autores não
tenham encontrado variações dos níveis tensionais e nós sim. 90
O último motivo que nos ocorre concerne à forma de análise dos dados. A
maioria dos artigos refere apenas não ter encontrado valores anormais (hipertensão
ou taquicardia) na análise dos dados. Acontece que se tomarmos por referência as
médias das aferições dos pacientes de cada grupo, concluiríamos apenas que
estas se encontravam dentro dos níveis normais, como de fato estavam. Foi preciso
uma análise mais profunda dos dados, levando em conta todas as ocorrências de
aferições acima dos níveis normais (que do contrário se perderiam nos cálculos das
médias), para concluirmos que havia uma diferença na variação dos níveis
tensionais dos grupos que utilizaram adrenalina mais concentrada em relação aos
demais. Além disso, mesmo dentro dos limites da normalidade, a análise dos valores
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encontrados nos permitiu estabelecer que houve aumento ao longo do tempo,
apesar de não terem alcançado valores suprafisiológicos (em média). Muitos autores
não se preocuparam em avaliar o comportamento destes parâmetros dentre os
valores normais, impedindo a identificação deste aumento.
É interessante citar que alguns autores encontraram uma queda dos níveis
tensionais, ao invés de alta como em nossa pesquisa. No caso de ANDERHUBER e
cols., os próprios autores apontam os agentes anestésicos como a explicação para
tal achado. O propofol e o remifentanil, em especial, têm grande eficiência em
sobrepujar os efeitos da adrenalina.
Os únicos autores a advogarem que a própria adrenalina possa ter um efeito
hipotensor, independente até da associação com a lidocaína, foram YANG e cols.52
Em sua pesquisa foram estudados 76 pacientes submetidos a cirurgia endoscópica
nasal divididos em 3 grupos. O primeiro grupo recebeu infiltração submucosa de 2
ml de solução de adrenalina 1:200.000 com lidocaína 2%. O segundo grupo recebeu
o mesmo volume de infiltração submucosa de adrenalina 1:200.000, porém diluída
em soro fisiológico (sem lidocaína). O terceiro grupo recebeu apenas infiltração
submucosa de soro fisiológico. Foi feita a análise dos parâmetros hemodinâmicos,
incluindo monitorização invasiva da pressão arterial, no período imediatamente
anterior e nos 5 minutos subseqüentes às infiltrações, com intervalo de 30 segundos
entre as aferições.
Observou-se queda das pressões sistólica e diastólica nos grupos 1 e 2
(soluções de adrenalina 1:200.000 com e sem lidocaína), estatisticamente
significativa quando comparada ao grupo 3 (soro fisiológico sem adrenalina) e sem
diferença entre si. Essa queda atingiu os níveis mínimos em torno de 90 segundos
após a infiltração (com queda média de 20%), voltando aos níveis basais, em média,
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após 3 minutos. Já a frequência cardíaca apresentou leve aumento nos grupos 1 e
2.
O efeito observado foi atribuído pelos autores à estimulação preferencial de
receptores adrenérgicos beta-2. Apesar de a adrenalina estimular tanto alfa quanto
beta receptores, os receptores beta-2 são mais sensíveis, de modo que em baixas
concentrações da droga os efeitos vasodilatadores destes receptores nos vasos da
musculatura estriada podem ser mais evidentes, causando hipotensão, que seria
independente da ação da lidocaína. Na pesquisa, as concentrações de adrenalina
utilizadas foram de 1:200.000, com infiltração de 2 ml, perfazendo uma dose total de
apenas 10 µg.
Em nossa opinião, esse estudo tem a vantagem de realizar a monitorização
invasiva da pressão arterial, que é muito mais fidedigna, além de aferir os níveis
tensionais em curtos intervalos de tempo, de apenas 30 segundos. É possível que
em nosso estudo, cujo intervalo de aferição foi de 3 minutos, não tenha sido possível
a detecção de rápidas variações nos níveis tensionais. Entretanto, é preciso
ressaltar que tanto o método quanto o tempo de administração da adrenalina foram
diferentes nos dois estudos. No trabalho de YANG e cols. foi utilizada infiltração
submucosa feita em apenas 30 segundos, ao passo que em nosso trabalho houve
aplicação tópica seriada das soluções de adrenalina com duração de 2 minutos
para cada aplicação, o que pode diminuir a necessidade de aferições em intervalos
tão curtos.
Em relação à monitorização invasiva da pressão arterial (MIPA), esta esbarra
em um dilema ético, uma vez que não é realizada rotineiramente para cirurgia
endoscópica nasal. WALSH e cols. afirmam que as indicações para MIPA são “(1) a
necessidade de um rigoroso controle da pressão arterial, como em casos de
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aneurismas; (2) nos casos de pacientes hemodinamicamente instáveis ou (3) nos
casos em que se necessite de amostras freqüentes de sangue arterial”.116 Poder-seia argumentar que a cirurgia endoscópica nasal se beneficiaria de um “rigoroso
controle da pressão arterial”, mas certamente não se configura uma indicação
clássica. Dessa forma, a MIPA representaria um procedimento invasivo a mais sem
benefício claramente comprovado para o paciente, com indicação apoiada
basicamente nos fins de pesquisa. Por isso não foi utilizada em nosso estudo.
Outro ponto que chama a atenção na pesquisa de YANG e cols. é a utilização
de um grupo controle submetido ao mesmo procedimento cirúrgico dos demais
grupos (cirurgia endoscópica nasal) e que não utiliza adrenalina ou qualquer outro
vasoconstritor. Isso só foi possível porque a pesquisa se encerra nos primeiros 5
minutos de operação, ou seja, após este período não há mais protocolo de
pesquisa e a operação prossegue como o autor achar melhor (com certeza
utilizando daí em diante algum método de vasoconstrição). Esse, a nosso ver, é o
principal limitante das conclusões obtidas pelo autor. A pesquisa não estuda as
variações dos parâmetros hemodinâmicos ao longo da operação, mas apenas por 5
minutos, antes do início do ato operatório. Como sabemos que é impossível a
realização de toda a operação com apenas a pequena dose de adrenalina utilizada
nos grupos 1 e 2 (ou, pior ainda, sem vasoconstrição, como no grupo controle), os
fenômenos observados pelo autor acabam tendo pouca aplicabilidade na prática
cirúrgica.
Nossos achados de aumento gradual da PAS e PAD complementam o que
encontramos na investigação dos níveis plasmáticos da adrenalina, que também
sugerem aumento progressivo ao longo do tempo operatório. Tomando-se em
consideração os diversos artigos que demonstraram altos picos de adrenalina
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plasmática após infiltração por via subcutânea (de curta duração) sem que isso se
traduza em aumento da pressão arterial, pode-se imaginar que o tempo total
durante o qual esses valores se sustentam em níveis suprafisiológicos seja o
elemento mais importante para os efeitos hipertensivos aqui observados.
Como esse padrão de variação dos parâmetros hemodinâmicos ainda não
havia sido descrito em pesquisas anteriores, serão precisos novos estudos de
casuística maior e metodologia semelhante para que se comprovem verdadeiros.

6.4 Qual a concentração ideal? (Juntando as peças do quebra-cabeça).
Um dos axiomas mais irrefutáveis da vida é que o ideal não existe no plano
material. Como em todas as escolhas que fazemos, cada opção traz consigo suas
vantagens e desvantagens.
Da mesma forma, encontramos vantagens e desvantagens em todas as
concentrações testadas. Resta-nos então ponderar cada argumento na decisão
sobre qual solução usar.
Primeiramente, devemos considerar a eficácia, pois de nada adianta a
ausência de efeitos adversos de uma droga se ela é incapaz de produzir os efeitos
para os quais foi empregada. Nesse sentido, demonstramos a superioridade da
adrenalina na concentração de 1:2000, que obteve sangramento 2,4 vezes menor
que a adrenalina na concentração 1:10.000 e 3 vezes menor que a adrenalina na
concentração 1:50.000. Resultados semelhantes foram obtidos na avaliação
subjetiva.
Com o campo operatório sangrando menos, a operação é mais rápida.
Constatamos que utilizando a adrenalina na concentração de 1:2000 ganhamos em
média 2 minutos a cada estrutura que operamos (procedimento) em relação à
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utilização de adrenalina na concentração 1:10.000 e 3 minutos por procedimento em
relação à adrenalina na concentração 1:50.000.
Por outro lado, também demonstramos que os níveis plasmáticos de
adrenalina se elevam de forma lenta e progressiva sempre que a usamos por via
tópica (o que parece ser um comportamento diferente dos rápidos picos e quedas
dos níveis plasmáticos observados com o uso de adrenalina por via submucosa em
outros trabalhos). A velocidade dessa elevação varia de acordo com a concentração
utilizada, sendo em média 3,13 pg/ml por minuto de utilização das tiras de algodão
para concentração 1:2000, 1,20 pg/ml por minuto de exposição à adrenalina para
concentração 1:10.000 e 0,95 pg/ml por minuto de exposição à adrenalina para
concentração 1:50.000. Como o aumento é lento, a adrenalina não alcança as altas
concentrações plasmáticas relatadas por outros autores após infiltração submucosa,
mas por outro lado permanecem mais tempo com níveis acima dos normais, uma
vez que a utilização tópica é repetida diversas vezes ao longo da operação.
Os efeitos dessa elevação da concentração plasmática de adrenalina em
níveis moderadamente altos, mas mantidos por período de tempo prolongado, não
nos parecem claros. Apesar de termos comprovado aumento progressivo dos níveis
tensionais ao longo da operação para as concentrações 1:2000 e 1:10.000, além de
ocorrência maior de picos hipertensivos, a média dos níveis tensionais se
mantiveram dentro dos limites normais ao longo de toda a operação em todos os
grupos. Além disso, é possível que a utilização de técnica anestésica intravenosa
(diferente da que utilizamos) permita estabilidade hemodinâmica maior e suplante a
tendência de aumento dos níveis tensionais. Quanto a arritmias cardíacas, estas não
parecem ser um risco em nenhuma das concentrações.

160
160

Para exemplificar como nossos achados podem ser aplicados em conjunto do
ponto de vista prático, fizemos na tabela 32 uma simulação do comportamento dos
principais parâmetros aqui discutidos em cirurgias endoscópicas com níveis
crescentes de complexidade.
Em nosso estudo utilizamos sempre a mesma quantidade de tiras de algodão
(vinte) para todas as operações, independente de sua extensão, de modo a
uniformizar os grupos e obter resultados mais consistentes. Entretanto, sabemos
que na prática o número de tiras de algodão varia com a extensão da doença, ou
seja,

com

a

quantidade

de

estruturas

operadas

(que

denominamos

de

“procedimentos”). Se o número de procedimentos de uma operação é pequeno,
geralmente basta uma tira de algodão ao iniciar e outra ao terminar de operar cada
estrutura para uma boa hemostasia. Se fizermos uma operação maior (acessando o
etmóide posterior, ou o esfenóide, por exemplo), é nossa experiência que
utilizaremos não só uma quantidade absoluta como também proporcional maior de
tiras de algodão, pois, na medida em que se avança, a área cruenta (de
sangramento) aumenta e necessita-se de mais hemostasia ao longo de um mesmo
procedimento (mesma estrutura). Na simulação, arbitramos um número de tiras de
algodão para cada operação de acordo com este raciocínio.
Observando a tabela, o parâmetro que nos chama maior atenção é sem
dúvida nenhuma a diferença no sangramento. Para operações maiores (acima de 10
“procedimentos”), ela chega a 300 ml entre a adrenalina mais concentrada (1:2000)
em relação a menos concentrada (1:50.000); estando ainda acima de 200 ml a
diferença entre o sangramento com a solução de 1:2000 comparada a de 1:10.000
na mesmas condições. Consideramos evitar a perda de um volume de sangue desta
monta bastante relevante.
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Tabela 32 – Simulação sobre os níveis de adrenalina em cirurgias endoscópicas progressivamente maiores (em número de
procedimentos).
Adrenalina 1:2000
Adrenalina 1:10.000
Adrenalina 1:50.000
Número de
Tempo
c/
Tempo
c/
Tempo c/
Número de
tiras de Tempo de
conc.
conc.
conc.
4
4
Tempo
de
4
4
Tempo
de
Proc.
Conc
Conc
Conc
1
PAD
PAD
acima Sangramento PAS
acima Sangramento PAS
acima Sangramento
cirurgia
cirurgia
cirurgia
2
2
2
algodão
(ml)
(ml)
(ml)
(pg/ml)
(pg/ml)
(pg/ml)
(mmHg)
(mmHg)
(mmHg)
(mmHg)
normal
normal
normal
(min)
(min)
(min)
(min)

0

3

(min)

3

(min)

3

0

0

73,20

0

0

106

67,6

0

73,20

0

0

106

67,6

0

73,20

0

0

1

2

16,1

85,71

0

13

106,5

68,0

18

77,98

0

32

106,3

67,9

19,2

77,01

0

41

2

3

32,2

91,97

0

26

107

68,3

36

80,37

0

64

106,7

68,1

38,4

78,92

0

82

3

4

48,3

98,22

0

39

107,5

68,7

54

82,76

0

96

107,0

68,4

57,6

80,82

0

123

4

5

64,4

104,48

0

52

108

69,1

72

85,15

0

128

107,4

68,6

76,8

82,73

0

164

5

7

80,5

116,99

0

65

108,5

69,5

90

89,93

0

160

107,7

68,9

96

86,54

0

205

6

9

96,6

129,50

16,1

78

109

69,8

108

94,71

0

192

108,0

69,1

115,2

90,35

0

246

7

11

112,7

142,01

32,2

91

109,5

70,2

126

99,49

0

224

108,4

69,4

134,4

94,16

0

287

8

13

128,8

154,52

48,3

104

110

70,6

144

104,27

0

256

108,7

69,6

153,6

97,97

0

328

9

15

144,9

167,03

64,4

117

110,5

70,9

162

109,05

0

288

109,1

69,9

172,8

101,78

0

369

10

17

161

179,54

80,5

130

111

71,3

180

113,83

0

320

109,4

70,1

192

105,59

0

410

11

19

177,1

192,05

96,6

143

111,5

71,7

198

118,61

18

352

109,7

70,4

211,2

109,40

0

451

12

21

193,2

204,56

112,7

156

112

72,0

216

123,39

36

384

110,1

70,6

230,4

113,21

0

492

13

23

209,3

217,07

128,8

169

112,5

72,4

234

128,17

54

416

110,4

70,9

249,6

117,02

19,2

533

14

25

225,4

229,58

144,9

182

113

72,8

252

132,95

72

448

110,8

71,1

268,8

120,83

38,4

574

15

27

241,5

242,09

161

195

113,5

73,2

270

137,73

90

480

111,1

71,4

288

124,64

57,6

615

16

29

257,6

254,60

177,1

208

114

73,5

288

142,51

108

512

111,4

71,6

307,2

128,45

76,8

656

(Níveis basais)

Proc = Procedimentos / min = minutos / ml = mililitros / pg/ml = picogramas por mililitro / Conc. = Concentração plasmática da adrenalina.
1-

O número de tiras de algodão utilizadas foi arbitrado como o número de procedimentos + 1 para cirurgias até 4 procedimentos (o que seria o equivalente à utilização no começo e fim de cada procedimento
sendo que a tira do utilizada ao final de um procedimento é a mesma do começo do procedimento seguinte) e a mesma fórmula acrescentando uma tira a cada procedimento extra a partir do 5º procedimento
(uma vez que cirurgias mais extensas tendem a ter maiores necessidades de hemostasia por procedimento (conforme nossa experiência). Arbitramos também o tempo de exposição de cada tira de algodão
em 2 minutos.

2-

A concentração plasmática inicial de adrenalina foi considerada como a média dos níveis basais que encontramos em nosso trabalho (73,2 pg/ml). Ela aumenta de acordo com a taxa que encontramos para
cada concentração de adrenalina (3,13 pg/ml por minuto de exposição ao vasoconstritor na solução 1:2000 e 1,20 pg/ml por minuto de exposição ao vasoconstritor na solução 1:10.000.

3-

Esta coluna mede o tempo de cirurgia durante o qual o paciente manteve concentrações de adrenalina acima dos níveis normais, isto é, maiores que 115 pg/ml.

4-

A pressão arterial sistólica (PAS) e a pressão arterial diastólica (PAD) iniciais foram consideradas como a média das medidas basais em nosso trabalho. Elas aumentam de acordo com a taxa que
encontramos para cada concentração de adrenalina (PAS - 0,50 mmHg por minuto de exposição ao vasoconstritor na solução 1:2000 e 0,34 mmHg por minuto de exposição na solução 1:10.000. PAD - 0,37
mmHg por minuto de exposição ao vasoconstritor na solução 1:2000 e 0,25 mmHg por minuto de exposição na solução 1:10.000.) Não são demonstrados na simulação os valores da PAD e PAS para a
adrenalina na concentração 1:50.000 porque não se comprovou que haja aumento progressivo destes parâmetros nesta concentração.
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Por outro lado, nota-se que, a partir de 5 procedimentos utilizando a
adrenalina 1:2000, já estamos submetendo o paciente a níveis suprafisiológicos de
adrenalina plasmática (na realidade essa simulação parte de um valor basal de 73,2
pg/ml, que pode ser muito variável, alterando bastante esse tempo em que o
paciente fica com níveis suprafisiológicos). Em operações maiores, chegaríamos a
mais de 2 horas de exposição do paciente a níveis aumentados de adrenalina
plasmática. Isso se reduziria a menos da metade do tempo se utilizássemos
adrenalina na concentração 1:10.000.
Os efeitos desse tempo prolongado de adrenalina elevada no sangue, como
já mencionamos inúmeras vezes, não estão bem esclarecidos. Podemos ver na
simulação o aumento gradual da PAS e PAD nos pacientes que utilizam soluções
mais concentradas de adrenalina (possível efeito do aumento da concentração
plasmática de adrenalina), mas mesmo em operações mais longas (até 16
procedimentos), a elevação é tão lenta que fica longe de níveis alarmantes.
Levando em consideração todo o conjunto de informações, é nossa
opinião que os consistentes efeitos positivos da solução de adrenalina 1:2000
suplantam em muito os possíveis (porém ainda questionáveis) efeitos
indesejáveis. Sendo assim, em nossa prática diária temos optado pelo uso da
solução tópica de adrenalina na concentração de 1:2000.
Outra opção, que consideramos lógica, porém de execução particularmente
complexa, seria a utilização de soluções diferentes dependendo da extensão da
operação. Esta opção parte do princípio que o mais importante para evitar efeitos
adversos seria manter o paciente com níveis plasmáticos de adrenalina abaixo do
limite superior da normalidade (em torno de 115 pg/ml) por um maior tempo possível.
Uma vez atingido esse limite, o que importa seria o tempo durante o qual o paciente
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é exposto a concentrações suprafisiológicas, fazendo pouca diferença (depois de
estar acima do normal) se tais níveis atingem 200, 300 ou 400 pg/ml. Essa
premissa é sugerida pelos múltiplos relatos na literatura que mostram que altos picos
de adrenalina plasmática, porém de curta duração, não têm impacto hemodinâmico,
comparados com nossos resultados que mostram que uma exposição a picos bem
menores de adrenalina plasmática, porém sustentados por um longo período de
tempo, aumentariam a ocorrência de picos hipertensivos e levariam a um aumento
progressivo dos níveis tensionais.
Sendo assim, para cirurgias endoscópicas de menor duração (até 5
procedimentos), utilizar-se-ia a solução de adrenalina 1:2000, pois antes que os
níveis plasmáticos atingissem níveis acima do normal a operação já teria terminado,
tendo o cirurgião se beneficiado de máxima redução do sangramento.
Para operações entre 6 e 10 procedimentos, poder-se-ia utilizar solução de
adrenalina 1:10.000 na maior parte da operação, substituindo para solução mais
concentrada nos últimos 2 ou 3 procedimentos, o que também manteria os níveis de
concentração plasmática e permitiria ainda algum benefício da solução mais
concentrada.
Para cirurgias endoscópicas nasais maiores (mais de 10 procedimentos),
poder-se-ia iniciar pelo uso de solução de adrenalina 1:10.000 até o 10º
procedimento, o que permitiria manter o paciente por mais tempo com
concentrações plasmáticas de adrenalina dentro do normal. A partir do 10º
procedimento, quando os níveis plasmáticos atingissem o limite superior da
normalidade, pelo que acabamos de explicar, passaria a ser mais importante
terminar a cirurgia rapidamente do que se preocupar se os níveis ultrapassariam o
limite superior em 20, 50 ou 100 pg/ml. Então o cirurgião deveria trocar para a
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solução de adrenalina mais concentrada (1:2000) e beneficiar-se do seu maior poder
de vasoconstrição para agilizar as etapas restantes (que geralmente são também as
mais difíceis) da cirurgia. Uma simulação com essa prática é feita na tabela 33,
comparando-a com o uso isolado das soluções 1:2000 e 1:10.000.
Para tanto seria preciso estimar o número de procedimentos necessários,
através de exame de imagem, o que nem sempre se confirma no ato operatório.
Convém frisar mais uma vez que as simulações apresentadas nas tabelas 32
e 33 são exatamente isso: simulações. Elas constituem um exercício de raciocínio
com base em nossos resultados. Novas pesquisas serão necessárias para que se
possa afirmar com maior fundamentação o peso de cada efeito pesquisado.

165
165

Tabela 33 – Simulação comparando o uso de esquema misto de soluções de adrenalina com o uso exclusivo de solução nas
concentrações 1:2000 e 1:10.000.
Número de
Proc.
0

Esquema misto
Divisão do esquema misto

Adrenalina 1:2000

Adrenalina 1:10.000

Tempo c/ conc.
Tempo c/ conc.
Tempo c/ conc.
Tempo de
Sangramento
Tempo de
Sangramento
Tempo de
Sangramento
1
1
1
cirurgia (min) acima normal (min)
(ml)
cirurgia (min) acima normal (min)
(ml)
cirurgia (min) acima normal (min)
(ml)

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Apenas solução 1:2000.

16,1

0

13

16,1

0

13

18

0

32

2

Apenas solução 1:2000.

32,2

0

26

32,2

0

26

36

0

64

3

Apenas solução 1:2000.

48,3

0

39

48,3

0

39

54

0

96

4

Apenas solução 1:2000.

64,4

0

52

64,4

0

52

72

0

128

5

Apenas solução 1:2000.

80,5

0

65

80,5

0

65

90

0

160

6

1:10.000 na metade inicial,
1:2000 na metade final.

102,3

0

135

96,6

16,1

78

108

0

192

7

1:10.000 até o 5º procedimento
1:2000 no 6º e 7º procedimentos.

122,2

0

186

112,7

32,2

91

126

0

224

8

1:10.000 até o 6º procedimento
1:2000 no 7º e 8º procedimentos.

140,2

0

218

128,8

48,3

104

144

0

256

9

1:10.000 até o 8º procedimento
1:2000 no 9º e 10º procedimentos.

176,2

0

282

144,9

64,4

117

162

0

288

10

1:10.000 até o 9º procedimento
1:2000 no 10º procedimento.

178,1

0

301

161

80,5

130

180

0

320

11

1:10.000 até o 10º procedimento
1:2000 a partir do 11º procedimento.

196,1

16,1

333

177,1

96,6

143

198

18

352

12

1:10.000 até o 10º procedimento
1:2000 a partir do 11º procedimento.

212,2

32,2

346

193,2

112,7

156

216

36

384

13

1:10.000 até o 10º procedimento
1:2000 a partir do 11º procedimento.

228,3

48,3

359

209,3

128,8

169

234

54

416

14

1:10.000 até o 10º procedimento
1:2000 a partir do 11º procedimento.

244,4

64,4

372

225,4

144,9

182

252

72

448

15

1:10.000 até o 10º procedimento
1:2000 a partir do 11º procedimento.

260,5

80,5

385

241,5

161

195

270

90

480

16

1:10.000 até o 10º procedimento
1:2000 a partir do 11º procedimento.

276,6

96,6

398

257,6

177,1

208

288

108

512

(Níveis basais)

Proc = Procedimentos / min = minutos / ml = mililitros / pg/ml = picogramas por mililitro / Conc. = Concentração plasmática da adrenalina.
A concentração plasmática inicial de adrenalina foi considerada como a média dos níveis basais que encontramos em nosso trabalho (73,2 pg/ml).
1-

Esta coluna mede o tempo de cirurgia durante o qual o paciente manteve concentrações de adrenalina acima dos níveis normais, isto é, maiores que 115 pg/ml.
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6.5 Temas para pesquisas futuras
Com base em nossos resultados e na revisão da literatura, acreditamos ser o
tema campo muito fértil para novas pesquisas. Em especial, sentimos a necessidade
de trabalhos sobre os efeitos da adrenalina sem associações de outros
vasoconstritores e sem associação de vias de administração. Qualquer estudo
prospectivo nesses moldes, preferencialmente de casuística maior que os atuais,
seria muito bem-vindo.
Acreditamos que as principais deficiências de nossa pesquisa, além da
casuística (que sempre poderia ser maior), são a falta de dosagens das
concentrações plasmáticas de adrenalina em curtos espaços de tempo em pelo
menos uma amostra de pacientes, a ausência de registro do consumo de
anestésicos e o uso do isoflurano como um dos agentes anestésicos. Consideramos
que seria bastante proveitoso dar continuidade a nossa linha de pesquisa, com a
mesma metodologia, porém fazendo estas modificações e estudando um número
maior de casos.
Ainda no campo das técnicas anestésicas, uma dúvida que precisa ser
dirimida é até que ponto a técnica anestésica influencia na estabilidade
hemodinâmica. Um estudo comparando diferentes técnicas (intravenosa, venosa +
inalatória e anestesia local com sedação, por exemplo) em cirurgia endoscópica
nasal, todas usando um protocolo uniforme em relação ao vasoconstritor, lançaria
nova luz sobre a questão.
Como já mencionamos, há também uma ausência completa de pesquisas
sobre o tema que voltem suas atenções para as populações de pacientes
hipertensos e cardiopatas. Mais estudos voltados para o grupo pediátrico também
poderiam ser de grande valia. Estes grupos de pacientes necessitam de cirurgia
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endoscópica nasal com razoável frequência e pouco ou nada se pode afirmar
atualmente sobre a segurança e a eficácia das diferentes concentrações de
adrenalina como vasoconstritor em suas operações.
Um tema que fugiu completamente ao escopo de todos os artigos publicados
até o momento (inclusive a nossa pesquisa) diz respeito ao estudo dos efeitos
adversos locais do uso da adrenalina. Sabemos que, pelo menos teoricamente, o
vasoconstritor pode ter os seguintes efeitos indesejados na mucosa onde foi
aplicado: cicatrização retardada, necrose e maior taxa de infecções. Até que ponto
diferentes concentrações de adrenalina de uso tópico podem interferir no maior ou
menor surgimento destes efeitos? Estudos comparativos sobre este tema seriam de
grande utilidade.
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7 CONCLUSÕES

a) Concluímos que no grupo submetido à cirurgia endoscópica nasal em que se
utilizou solução de adrenalina na concentração 1:2000 associada a lidocaína
1% o tempo operatório por procedimento foi menor que no grupo em que se
utilizou adrenalina na concentração 1:10.000 que, por sua vez, apresentou
tempo menor que no grupo em que se utilizou adrenalina 1:50.000.
b) O sangramento peroperatório das cirurgias endoscópicas nasais foi menor
no grupo em que se utilizou adrenalina na concentração de 1:2000 quando
comparado aos grupos em que se utilizou adrenalina nas concentrações de
1:10.000 ou 1:50.000.
c) As concentrações plasmáticas da adrenalina aumentaram progressivamente
ao longo da operação em todos os 3 grupos de pacientes em que se utilizou
adrenalina como vasoconstritor, sendo este aumento maior no grupo em que
se utilizou adrenalina na concentração de 1:2000. Concluímos ainda que o
aumento das concentrações plasmáticas observado ao longo da operação
ocorreu por absorção da adrenalina exógena.
d) A

utilização

de

adrenalina

como

vasoconstritor,

independente

da

concentração, não ocasionou surgimento de arritmias cardíacas em nenhum
dos pacientes estudados.
Observou-se também uma ocorrência maior de medidas isoladas de pressão
arterial sistólica e diastólica acima dos limites normais nos grupos em que se
utilizaram soluções de adrenalina nas concentrações de 1:2000 e 1:10.000
em comparação aos demais grupos, sendo mais freqüentes na metade final
das operações que na metade inicial.
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APÊNDICE I – PROTOCOLO DE PESQUISA

PROTOCOLO DE PESQUISA

Comparação do tempo operatório, sangramento
peroperatório, concentrações plasmáticas das catecolaminas
e variação dos parâmetros cardiovasculares em pacientes
submetidos à cirurgia endoscópica nasal utilizando solução
tópica de adrenalina em diferentes concentrações.*

Iniciais do paciente: _______________

Data: ____ / ____ / ____
Inclusão NO: _______

Hospital: ___________________________

* Projeto de pesquisa aprovado pelo Comitês de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal do Rio de Janeiro e do Hospital Geral de Bonsucesso (CEP/UFRJ – 207/04 e
CEP/HGB-MS 023/04).
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SERVIÇO DE
OTORRINOLARINGOLOGIA

PROTOCOLO DE PESQUISA / CHECK LIST
➙ A ser preenchido no dia da cirurgia:
1) O paciente pode ser incluído na pesquisa?
Critérios de elegibilidade e inclusão:
( ) Ter idade igual ou superior a 18 anos completos;
( ) Ter sido diagnosticado com polipose nasossinusal;
( ) Ter indicação de cirurgia nasal eletiva, que se planeja operar por via exclusivamente endoscópica, a ser
realizada no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho ou Hospital Geral de Bonsucesso.
( ) Assinar termo de consentimento livre e esclarecido;
( ) Realizar eletrocardiograma com intervalo de no máximo 3 meses da data da cirurgia;
( ) Realizar teste sangüíneo de tempo de ativação de protrombina (TAP) e tempo de tromboplastina parcial
ativada (PTT) com intervalo de no máximo 3 meses da data da cirurgia;
(

) Ter sido submetido à avaliação de risco cirúrgico pré-operatório em consulta com clínico ou
cardiologista, na qual não houve contra-indicações à realização do procedimento eletivo;

(

)

Ter sido classificado como classe I ou classe II na avaliação pré-operatória, de acordo com a
classificação da American Society of Anesthesiology.

( ) Paciente a ser submetido a procedimentos eletivo endoscópico nasal, sob anestesia geral, no Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho ou no Hospital Geral de Bonsucesso.
Todos os itens acima devem ser positivos. Do contrário não incluir o paciente.
Critérios de exclusão:
( ) Pacientes legalmente incompetentes;
( ) Pacientes incapazes fisica ou mentalmente de dar o seu consentimento ou de compreender os objetivos
da pesquisa;
( ) Pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica;
( ) Pacientes portadores de doença coronariana;
( ) Pacientes portadores de arritmia cardíaca ou que apresentem qualquer anormalidade do ritmo cardíaco
no eletrocardiograma pré-operatório;
( ) Pacientes com doenças vasculares do colágeno;
( ) Pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica;
( ) Pacientes com insuficiência hepática em qualquer grau;
( ) Pacientes em uso das medicações relacionadas na tabela anexa*; ou que as utilizaram e interromperam
antes da cirurgia há menos tempo que o período de abstinência mínimo (wash-out), estabelecido na
mesma tabela;
* A tabela anexa foi removida deste apêndice por já estar contida na tese como tabela 1.
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( )

Pacientes com distúrbios de coagulação ou discrasias sangüíneas de qualquer espécie, ou ainda que

apresentem resultados fora dos limites da normalidade nos exames de tempo de ativação de protrombina
(TAP) e/ou tempo de tromboplastina parcial ativada (PTT) realizado antes da cirurgia;
( ) Grávidas;
Todos os itens acima devem ser negativos. Do contrário excluir o paciente.
2) Número de inclusão: Designar número de inclusão e grupo a que pertence o paciente, dados a serem
fornecidos pelo pesquisador não-cego.

( )

3) Ficha pré-operatória: Checar se todos os dados da ficha pré-operatória foram preenchidos. ( )
4) Preparação da solução
(Instruções para o médico que for preparar as soluções, conforme o grupo fornecido pelo pesquisador não
cego, longe dos olhos do pesquisador principal):
Grupo I:
• Preparar 20 ml de solução de lidocaína 1% com adrenalina 1:2000 de uso tópico: misturar em uma cuba
redonda 10 ampolas de adrenalina 1:1000 de 1ml cada com 10 ml de lidocaína 2%.

Grupo II:
Preparar 20 ml de solução de lidocaína 1% com adrenalina 1:10.000: misturar em uma cuba redonda 2
ampolas de adrenalina 1:1000 de 1ml cada com 8 ml de água destilada e 10 ml de lidocaína 2%.

Grupo III:
Preparar 20 ml de solução de lidocaína 1% com adrenalina 1:50.000: aspirar em uma seringa de 10 ml
uma ampola de adrenalina 1:1000 de 1ml e 4 ml de água destilada. Depois misturar 2 ml da solução da
seringa com 8 ml de água destilada e 10 ml de lidocaína 2% em uma cuba redonda.
5) Soro fisiológico para uso durante a cirurgia:
Colocar 250 ml de soro fisiológico em uma cuba rim para uso durante a cirurgia. Desse modo será
possível calcular a quantidade de soro utilizada no final.

( )

6) Coleta do sangue:
Checar se as seringas e os tubos de coleta estão disponíveis e resfriados a -4º C.

(

)

Identificar os 3 tubos com as iniciais do paciente, número de inclusão na pesquisa e as palavras
“amostra 1”, “amostra 2” e “amostra 3”, respectivamente.

(

)

7) Registro dos parâmetros hemodinâmicos e dados anestésicos:
Checar se o monitor de pressão arterial não invasiva está configurado para aferir a pressão arterial de 3
em 3 minutos. ( )
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Checar se o alarme para frequência cardíaca do monitor se encontra para mínimo de 55 e máximo de 115
batimentos por minuto. ( )
Checar se o anestesista está ciente e de acordo com os agentes anestésicos a serem utilizados na
pesquisa.

(

)

8) Uso da solução:
Preparar 25 unidades de tiras de algodão de 8 cm. (

)

9) Medida do volume de sangue aspirado:
Lembrar à circulante da sala que troque o coletor da aspiração pelo da pesquisa ao comando do
pesquisador principal e novamente o retire quando o mesmo solicitar, não desprezando o seu
conteúdo. ( )
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SERVIÇO DE
OTORRINOLARINGOLOGIA

FICHA PRÉ-OPERATÓRIA
Idade: ______

Sexo: ______

Prontuário: ____________

Médico atendente: _______________________________
Iniciais: __________

Número de Inclusão: ______

1.1) Comorbidades (atenção para as doenças já descartadas nos critérios de exclusão):
( ) Diabetes

( ) DPOC

( ) Asma

( ) Outras: ______________________________________________________________________

1.2) Uso de medicamentos:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
( ) Alergia medicamentosa: _________________________________________________________________
( ) Uso de anti-inflamatórios não esteroidais

Qual: ______________ Duração: _______________

Suspenso _____ dias prévios à cirurgia.
( ) Corticoterapia oral prévia à cirurgia.
(

) Corticoterapia nasal

Dose: _____________

Duração: _________________

Duração: _________________

1.3) Exames pré-operatórios:
( ) Risco cirúrgico em consulta na clínica médica.
( ) Alterações ao ECG: ____________________________________________________________________
( ) História de sangramentos espontâneos ou anormais após traumas.
( ) Realizado coagulograma.

( ) Normal

( ) Alterações: ________________________________

( ) Pressão Arterial aferida em consulta pré-operatória: ______ X ______ mmHg
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SERVIÇO DE
OTORRINOLARINGOLOGIA

FICHA PEROPERATÓRIA
Cirurgião: _______________________________
Iniciais: __________

Data: ____ / ____ / ________
Número de Inclusão: ______

2.1) GRUPO: ________ (A, B ou C)

2.2) Procedimentos realizados:
( ) Septoplastia

( ) Turbinectomia parcial inferior ( ) D ( ) E

( ) Turbinectomia parcial média ( ) D ( ) E

( ) Uncifectomia

( )D ( ) E

( ) Bulectmia

( )D ( ) E

( ) Etimoidectomia Anterior

( )D ( ) E

( ) Etimoidectomia Posterior

( )D ( ) E

( ) Esfenoidectomia

( )D ( ) E

( ) Abertura óstio frontal

( )D ( ) E

( ) Outro procedimento: _________________________________________________________________________

2.3) Volume de solução utilizada: _____ ml
(

) Utilizadas 20 tiras de perfazendo um total de 40 minutos de contato com a mucosa nasal.

2.4) Perda sangüínea estimada: _______ ml

2.5) Avaliação do sangramento:
( ) Conceito A

Sangramento mínimo.
Sangramento controlável; não atrapalhou o andamento nem a realização do planejado para

( ) Conceito B

a cirurgia.
Sangramento aumentado, atrapalhando o andamento cirúrgico, mas não impedindo a

( ) Conceito C

realização endoscópica do desejado ou planejado para a cirurgia.
Sangramento muito aumentado, que impediu a realização do procedimento como desejado

( ) Conceito D

ou planejado no pré-operatório ou que necessitou de conversão para técnica não
endoscópica.

Nenhum sangramento.

Sangramento muito aumentado.

186
186
2.6) Dosagem sérica de catecolaminas:
Coleta da primeira amostra de sangue: Alguns minutos após a indução e intubação orotraqueal (idealmente 15 a 20
minutos), colher de veia periférica 8 ml de sangue em tubo devidamente
identificado.
Coleta da segunda amostra de sangue: 3 minutos após a utilização da décima tira de algodão.
Coleta da terceira amostra de sangue: 3 minutos após a utilização da última tira de algodão

Dosagem 1
Adrenalina (pg/ml)
Noradrenalina
(pg/ml)

Dosagem 2

Dosagem 3
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SERVIÇO DE
OTORRINOLARINGOLOGIA

FICHA ANESTÉSICA
Anestesista: _______________________________

Data: ____ / ____ / ________

Iniciais: __________

Número de Inclusão: ______

Peso: __________ Kg

3.1) GRUPO: ________ (A, B ou C)
3.2) Indução:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
( ) Anestésico inalatório: Isoflurano
( ) Relaxante muscular após indução: ______________________________
( ) Hipnóticos: ________________________________________________
Tempo entre o final da cirurgia e extubação: ____________

3.3) Medidas:
Solução
T0

FC

PA

Solução

FC

PA

Solução

FC

T0

70’

140’

10’

80’

150’

20’

90’

160’

30’

100’

170’

40

110’

180’

50’

120’

190’

60’

130’

200’

PA

A coluna “Solução” marca em que tempo (em minutos, a partir do t0, foram inseridas cada tira de
algodão).
T0: Administração inicial da solução.
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3.4) Intercorrências:
( ) Arritmias: _________________________
( ) Edema agudo de pulmão

Tratamento: __________________________________

Tratamento: ________________________________________________

( ) Superficialização inadvertida do plano anestésico durante o procedimento: ______________________
( ) Outras: ____________________________________________________________________________

3.4) Hipertensão:
Em algum momento você tomou alguma medida com o objetivo específico de diminuir a pressão arterial, tais
como aumentar a vaporização do anestésico inalatório, aumentar a infusão ou dose extra em bolus do
hipnótico, etc ?

( ) Sim

( ) Não

Quando? (Considerar o tempo da tabela acima) ___________ minutos.
Qual medida? ______________________________________________.
A medida foi tomada:
( ) Porque o paciente apresentava pico hipertensivo.
( ) A pedido do cirurgião que notou sangramento aumentado.
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APÊNDICE II – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
Ministério da Saúde
Hospital Geral de Bonsucesso

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser
esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste
documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de
recusa você não será penalizado(a) de forma alguma.
Em caso de dúvida você pode telefonar para (21) 3687-3758 ou (21) 9617-5788.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
Título do Projeto:

Comparação do tempo operatório, sangramento peroperatório, concentrações
plasmáticas das catecolaminas e variação dos parâmetros cardiovasculares em
pacientes submetidos à cirurgia endoscópica nasal utilizando solução tópica de
adrenalina em diferentes concentrações.

Pesquisador Responsável : Dr. Krishnamurti Matos de Araújo Sarmento Junior
Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): (21) 3687-3758 ou (21) 9617-5788
Você será submetido a uma cirurgia nasal. Durante esta cirurgia, utiliza-se rotineiramente uma
solução contendo adrenalina para diminuir o sangramento e facilitar a visão do cirurgião. A pesquisa que
você está sendo convidado a participar tem por objetivo avaliar a eficiência de diferentes concentrações desta
solução de adrenalina no controle do sangramento. Você foi escolhido por necessitar da cirurgia nasal e ter
mais de 18 anos.
Durante a cirurgia, será utilizada uma das 3 soluções de adrenalina a serem estudadas e as
informações sobre o sangramento e sobre sua pressão arterial e frequência cardíaca serão anotadas para
análise posterior. Estas soluções já seriam utilizadas independentes da realização da pesquisa. Apenas haverá
uma padronização do uso para permitir comparações dos resultados.
Será feita também uma coleta de 3 amostras de sangue tirado de uma veia do braço durante a
cirurgia, enquanto você estiver anestesiado. Nestas amostras de sangue serão dosadas a concentração de dois
hormônios (adrenalina e noradrenalina), o que faz parte da avaliação da eficiência das soluções de adrenalina.
Estas coletas são exclusivamente para fins da pesquisa e dosagem destes hormônios e implicam em riscos
mínimos a sua saúde (o mesmo procedimento que você faz quando vai tirar sangue para exame).
Todos os dados obtidos durante a cirurgia serão comparados e com isso esperamos entender melhor
a ação das soluções de adrenalina e estabelecer qual das soluções permite um melhor controle do
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sangramento durante a cirurgia, o que pode significar um tratamento mais eficaz para você e outros pacientes
que necessitem de cirurgia nasal no futuro.
A realização desta pesquisa não afeta em nada a realização da sua cirurgia. Nada de que você
necessite durante a cirurgia será feito ou deixará de ser feito baseado no seu consentimento para esta
pesquisa. Você não será punido ou privado de nenhum benefício caso decida não participar ou abandonar
esta pesquisa.
Todas as informações obtidas a seu respeito são sigilosas e serão utilizadas exclusivamente para fins
científicos.

_________________________________
Dr. Krishnamurti M. A. Sarmento Junior

Eu,

____________________________________________________________,

_______________

RG

n o:

CPF nº: _______________________, prontuário nº: ______________________,

abaixo assinado, concordo em participar do estudo “Comparação do tempo operatório, sangramento
peroperatório,

concentrações

plasmáticas

das

catecolaminas

e

variação

dos

parâmetros

cardiovasculares em pacientes submetidos à cirurgia endoscópica nasal utilizando solução tópica de
adrenalina em diferentes concentrações”, como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pelo
Dr. _______________________________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos nela
envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me
garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer
penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento.
Rio de Janeiro, _______ de _________________ de 2005

Nome do sujeito ou responsável: _______________________________________

Assinatura do sujeito ou responsável: ____________________________________

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do sujeito
em participar.
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):
Nome: ________________________________

Assinatura: _________________________

Nome: ________________________________

Assinatura:_________________________
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Universidade Federal do Rio de Janeiro
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
Ministério da Saúde
Hospital Geral de Bonsucesso

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Grupo Controle
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser
esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste
documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de
recusa você não será penalizado(a) de forma alguma.
Em caso de dúvida você pode telefonar para 3687-3758 ou 9617-5788.

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
Título do Projeto: Comparação do tempo operatório, sangramento peroperatório, concentrações
plasmáticas das catecolaminas e variação dos parâmetros cardiovasculares em
pacientes submetidos à cirurgia endoscópica nasal utilizando solução tópica de
adrenalina em diferentes concentrações.
Pesquisador Responsável : Dr. Krishnamurti Matos de Araújo Sarmento Junior
Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): 3687-3758
Está em andamento neste Hospital uma pesquisa sobre cirurgia nasal que mede as variações de
certos hormônios no sangue dos pacientes submetidos a este tipo de cirurgia. Acontece que para poder
entender melhor os resultados destes pacientes é preciso também saber o que acontece com estes hormônios
durante outras cirurgias que não sejam cirurgias nasais. Isso é o que chamamos de grupo controle. Você está
sendo convidado a colaborar nesta pesquisa justamente como um paciente do grupo controle.
Caso aceite colaborar com nossa pesquisa, nada mudaria na sua cirurgia. Ela seria exatamente como
planejada, com a diferença que durante a cirurgia seriam colhidas 3 amostras de sangue de uma veia do
braço, enquanto você estiver anestesiado. Nestas amostras de sangue seriam dosadas as concentrações de
dois hormônios (adrenalina e noradrenalina) e elas serviriam como valores “normais” para compararmos aos
valores possivelmente alterados dos pacientes submetidos à cirurgia de nariz. Estas coletas são
exclusivamente para fins da pesquisa e dosagem destes hormônios e implicam em riscos mínimos a sua saúde
(o mesmo procedimento que você faz quando vai tirar sangue para exame). As complicações possíveis são o
surgimento de dor ou hematoma no local da coleta.
Com essa pesquisa esperamos entender melhor a variação destes hormônios durante a cirurgia, o que
pode significar um tratamento mais eficaz para você e outros pacientes que necessitem de cirurgia nasal no
futuro.
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A realização desta pesquisa não afeta em nada a realização da sua cirurgia. Nada de que você
necessite durante a cirurgia será feito ou deixará de ser feito baseado no seu consentimento para esta
pesquisa. Você não será punido ou privado de nenhum benefício caso decida não participar ou abandonar
esta pesquisa.
Todas as informações obtidas a seu respeito são sigilosas e serão utilizadas exclusivamente para fins
científicos.
_________________________________
Dr. Krishnamurti M. A. Sarmento Junior

Eu,

____________________________________________________________,

_______________

RG

no:

CPF nº: _______________________, prontuário nº: ______________________,

abaixo assinado, concordo em participar do estudo “Comparação do tempo operatório, sangramento
peroperatório,

concentrações

plasmáticas

das

catecolaminas

e

variação

dos

parâmetros

cardiovasculares em pacientes submetidos à cirurgia endoscópica nasal utilizando solução tópica de
adrenalina em diferentes concentrações”, como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pelo
Dr. _______________________________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos nela
envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me
garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer
penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento.

Rio de Janeiro, _______ de _________________ de 2005

Nome do sujeito ou responsável: _______________________________________

Assinatura do sujeito ou responsável: ____________________________________

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do sujeito
em participar.
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):

Nome: ________________________________

Assinatura: _________________________

Nome: ________________________________

Assinatura:_________________________
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ANEXO I – APROVAÇÕES DOS COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA

I – Aprovações dos comitês de ética em pesquisa
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE CONSULTA A UM BIBLIOTECONOMISTA NA
ELABORAÇÃO DA FICHA CATALOGRÁFICA.
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