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Editorial
Diabético: Uma Anestesia Especial?
Nilton Bezerra do Vale, TSA
om prevalência de 1% na população, Diabetes
C
Mellitus é a endocrinopatia mais freqüentemente
relacionada com a an estesia, seja no paciente tipo I
ou insulino-dependente (25%), seja no tipo II (75%),
forma hereditária estável do adulto (> 35a), marcada
por certo grau de resistência à in sulina 1-3 . A degeneração de pequenos vasos provoca alterações na microcirculação da retina, dos rins, das coronárias, do
sistema nervoso central e periférico, com aumento de
morbi-mortalidade perianestésica, sobretudo em sua
forma descompensada, como cetoacidose (tipo I) e
coma hiperosmolar (tipo II) ou nas cirurgias de urgência4,5 .
Para uma avaliação pré-operatória do diabético
seria vantajoso sua internação hospitalar antecipada
de 24 a 48 h para controle da glicemia. Os hipoglicemiantes orais podem ser suspensos antes da cirurgia,
pois o controle da glicemia é mais fácil com insulina 68
. No entanto, para hiperglicemia abaixo de 150 mg/dl
deve-se evitar insulina, em função do risco de hipoglicemia transoperatória. Na visita pré-anestesica,
anotar excesso de peso ( comum em 70% do tipo II) e
hábitos so ciais, como alcoolismo crônico, tabagismo
ou suspensão recente do cigarro, que interferem na
sensibilidade à insulina 2,9,10. Devem ser bem avaliadas clínico-laboratorialmente as funções renais e cardio vas cu lares. Den tre os ex ames reve la dores de
maior morbidade destacam-se glicemia, creatinina,
K+ sérico, corpos cetônicos e microalbuminúria 3,6-8,11.
Pesquisar eventual uso de drogas hipergliceminantes como di azóxido, adrena lina, corti cos teróides,
bem como hipoglicemiantes (bloqueador β, clonidina,
AAS etc) 3 . Rastrear doenças hiper glice mi antes,
como pancreatite, feocromocitoma, Cushing, hipertireoidismo. Diabetes associado à obesidade e hipertensão re dunda em au mento de re sistên cia à
insulina 3,8,11 . Nefropatias ou hepatopatias podem aumentar a toxicidade dos hipoglicemiantes orais 3. A
susceptibilidade à infecção está aumentada, bem
como a depressão respiratória no uso de
opiáceos 3,13 . Avaliar a ex tensão da ar ticu lação
atlanto-axial, pois é freqüente (33%) uma síndrome
de ri gidez ar ticu lar que di fi cul tará a in tu bação
traqueal14,15.
Urgência e emergência passam a representar alto
risco de vida no diabético descompensado que apreRevista Brasileira de Anestesiologia
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sente hiperglicemia (> 300-500 mg/dl) associada à
fraqueza muscular, desidratação e acidose. No préoperatório, a correção da acidose pode demandar
mais de 10 horas, podendo ainda se manifestar hi pocalemia e hipofosfatemia1,8.
No transoperatório, posicionar bem o paciente na
mesa, pois neuropatia e vasculopatia periféricas podem facilitar o aparecimento de parestesias e paralisias. Ainda não há regime terapêutico
universalmente aceito para controle transoperatório
do nível glicêmico. A glicemia pode ser mantida entre
100 e 250 mg/dl através de insulina e glicose a 5%: 5
g/hora 6,7 . Neste volume da RBA (pág 91-95), discutese a variação glicêmica para uma dose maior de glicose: 10 g/h. Uma hiperglicemia moderada transoperatória não é um fator adverso, pois poderá ser
corrigida gradualmente 7,8 . Pode-se manter 1/3-1/2 da
dose matinal habitual de insulina NPH mais 100-200
ml/h de solução glicosada a 5%6,7. Uma abordagem
alternativa: adicionar 5-7 U de insulina simples em
500 ml de soro glicosado a 5% e infundir 75-100
ml/hora. Ainda não tem significado clínico definitivo a
absorção da insulina pelo plástico do frasco e do
equipo de soro16,17. O estresse cirúrgico pode provo car hiperglicemia por estimulação autonômica (glico genólise) e seu controle não está garantido apenas
por uso de benzodiazepínico no pré-anestésico6,18 .
Além do éter, o halotano e isoflurano podem provocar
discreta hiperglicemia que não consti tui um fator de
risco per se 19,20. A anestesia re gional pode ser utili zada, pois não tem efeito direto no metabolismo dos
carboidratos. No diabético portador de arteriosclerose não se aconselha a adição de adrenalina ao anestésico local para se evitar o risco de isquemia
neu ral com al terações trófi cas (neu ro pa tia) conseqüentes ao efeito α (vasoconstrição)2 1. Ainda mais
que concentrações aumentadas de adrenalina determinam me nor absorção de insulina injetada por via
sc, por re dução do fluxo sangüíneo re gional 22 .
Também as doses espinhais devem ser menores,
pois há risco de maior difusão ascendente do anestésico local, at ingindo mais (25%) metâmeros21 .
Importante é a prevenção da acidose, ce tonemia e hipoglicemia, por controle da hipoxemia aliada à admin is tração ade quada de líqui dos. No caso de
disfunção autonômica o coração pode se tornar inca 89

paz de atender às demandas orgânicas com aparecimento de arritmias súbitas, infartos si lenciosos e
colapso cardíaco em função da interconversão de receptores β-1 em α -1 (maior influxo de cálcio na fibra
cardíaca)23. Nos casos de insuficiência re nal, evitar
bloqueadores neuromusculares ade spolarizantes de
alta excreção renal como a galamina (99%) e nortoxiferina (78%). Opção terapêutica por injeção iv de bloqueador β é medida de risco, pois mascara uma
hipoglicemia eventual e dificulta a resposta compensatória endógena, além de facilitar bradiarritmias na
interação com drogas não taquicardizantes como fentanil, vecurônio e prostigmina 2.
No pós-operatório é importante o controle da glicemia e eventual glicosúria com reposição bal anceada
de líquidos. As fitas de controle de glicosúria e de
glicemia baseado em mudança de cor apresentam
mais de 20% de falhas, apenas servindo como referência ao anestesiologista até a chegada da prova
laboratorial3 . Na variação circadiana da atividade hipoglicemiante da insulina, sua maior atividade mati nal ocorre paralelamente a me nor glicemia matutina;
à tarde, a glicemia é mais elevada cronofisiologicamente. No diabético tipo I, a in sulina tem atividade rítmica: mínima no turna e ac ro fase di urna 24 . Vale
sa li en tar que a hiper glice mia do di abé tico pode
atenuar o efeito analgésico de peptídeos endógenos
e da morfina, provavelmente por redução de sua dis tribuição cerebral; a meperidina e metadona não são
afetados pela hiperglicemia 25 .
A mortalidade pós-operatória por amputações de
membros com gangrena em diabéticos, que na década de 30 na Inglaterra alcançava a alta taxa de
50%, reduziu-se para a faixa de 20-25% na década de
50 em decorrência da introdução da insulina e dos anti bióti cos 4,5,8 . Com os atuais cui da dos higienodietéticos, prevenção contra sedentarismo e moderna terapêutica aliados aos avanços anestésicocirúrgicos, a mortalidade do diabético é apenas uma e
meia vezes maior (8-9%) do que a da população em
geral em cirurgias cardiovasculares3 . No entanto,
per mane cem sem re sposta ade quada al gu mas
questões básicas, como: Qual a melhor técnica para
minimizar a resposta metabólica ao estresse cirúrgico? Qual o melhor regime terapêutico no transoperatório? Quem tem a maior responsabilidade na sala
operatória: o clínico, o cirurgião, o anestesista ou a
equipe? E o debate continua...
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