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Em resposta à carta do Dr. José Maria Couto da Silva, 
agradecemos o interesse despertado pelo relato de um ca
so1, passando aos esclarecimentos solicitados: 

Itens 1, 2 e 3: Quando nos referimos ao tratamento 
clássico da dor, enfocamos a anestesia de uma maneira 
geral, que tem como um de seus pn·ncipais obj'etivos e 
méritos, o alívio da dor. No caso, a técnica empregada 
era a de uma anestesia regional. No deco"er da cirurgia 
ficou provado que este tratamer,to clássico contra a dor 
era ineficiente, já que a dor isquêmica se fez presente, 
apesar da anestesia. 

Quanto ao uso de benzodiazepínicos, em nenhum 
momento arfinnamos que tal medicamento foi utiliza
do como analgésico, o que, aliás, seria de admirar já que, 
de acordo com a literatura2 e com a experiência clinica, 
é provado o grau de agitação que ele pode causar em vi
gência de dor. 

O diazepam foi utilizado na dose de 5 mg por via ve
nosa, imediatamente antes da raquianestesia. A partir do 
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momento que a paciente começou a apresentar queixas 
de desconforto no membro inferior e agitação, foi feita 
nova tentativa de sedação com 1 (um) mi de Inovai® o 
que, não tendo surtido efeito, representou para nós a in
dicação formal da anestesia geral inalatória. AFumamos 
que esta técnica foi indicada e que administramos uma 
mistura de óxido nitroso e halogenado, no entanto, fica 
implícito que, se não houve redução da queixa de dor foi 
porque não se conseguiu um plano adequado de aneste
sia. Como isto acontecia durante o periodo em que o ci
rurgião realizava os últimos pontos de sutura na pele, de
cidimos nada mais fazer no combate à dor, e sim um exa
me físico detalhado, a fim de obter um diagnóstico cor
reto, o mais rápidamente possível 

Item 4: o que Lofstrom e co/3 aFtrmam é que a cadeia 
simpática, sendo a responsâvel pelo vasoespasmo distal 
ao trauma, nem sempre pode ser totalmente bloqueada 
por causa dos níveis inconstantes das sinapses gangliona
res. No entanto, o que pretendemos com a nossa opinião 
era demonstrar a oco"ência de um ''vasoespasmo '' arte
rial inteiramente independente do arco reflexo simpáti-
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co, que foi a obstrução mecânica, direta, pelo cimento 
ortopédico. 

O mais importante é que houve um fato clinico palpá
vel. Qualquer tentativa de explicação deste fato, em ter
mos cient(ficos, pode ser invalidade, já que se arrisca a 
pen,ianecer como uma mera tentativa. 

No último parágrafo do nosso trabalho tentamos sim
plificar e resumir 1-tma conclusão, sem no entanto tomá
-la simplista, desde que se trata do relato de um caso, e 
não de um estudo de revisão completa sobre a dor is-- . quemzca. 
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Atenciosamente, 
Beatriz A. Rocha 

Rua Fantoches, 300/302 
21941 - Rio de Janeiro, RJ 
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Programação Científica 

XXXI CONGRESSO BRASILEIRO DE ANESTESIOLOGIA 
Centro de Convenções de Minas Gerais - de 28/10 à 03/11/1984 

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR 

TEMA OFICIAL: SEGURANÇA EM ANESTESIA 

Segwtda-Feira - 29/10/84 

SALA ''A" 

08:30 h - Conferência: 

"A prática da anestesia e o risco anestésico" 
Irimarde Paula Posso - TSA-SBA (SP) 

09: 20 h - Discussão 

09:40 h - Intervalo 

10:00 h - Mesa Redonda: O anestesiologista 

Coordenador: Mauro de Oliveira Barbosa -
TSA-SBA (MG) 

''Perfil psicológico do anestesista" 
Alfredo Augusto V. Portel/a - TSA-SBA (RJ) 
"Relacionamento familiar . problemas possí
veis no exercício da especialidade. 
Neyde Garcia de Lima-Psicanalista (Ex-Anes
tesista) (MG) 
''Exposição crônica de gases - alterações de 
memória, atenção, reflexos ... 
Pedro Gereto - TSA-SBA ( SP) 
''Doenças contraídas no exercício da profis-
são'' 
A/miro Reis Júnior - TSA-SBA (SP) 

12:00 h - Intervalo para almoço 

14: 00 h - Conferência: 

"Técnicas de Anestesia que influem sobre a 
Fisiologia Respiratória'' 
John W Severinghaus, MD -Anestesiologista 
San Francisco/CA 

14:50 h - Discussão 

15: 20 h - Intervalo 

15 :3 O h - Sessão de Atualização 

Mesa Redonda - ''Avaliação pré-anestésica'' 
"Critérios de avaliação do risco anestésico''. 
Manoel Luiz Moreira de Souza - TSA-SBA (SP) 
"Influências da multiespecialidade no paciente 
cirúrgico''. 
aeomenes R. do A. Ba"eto - TSA-SBA ( DF) 
''Critérios de avaliação de hidratação e vole-
mia". 
Carlos Pereira Pars/o e - TSA-SBA ( SP) 
"Uso de drogas que contra-indiquem a aneste
sia programada'' 
Eugesse Cremonesi - TSA-SBA (SP) 
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SALA B 
1 O: 00 h - Cui,;o de Dor 

"Organização de uma clínica muldisciplinar de 
dor". 
José Roberto Nocite - TSA-SBA (SP) 
''Anatomia fisiológica da dor'' 
Byron de Souza - Anestesiologista USA 

12 :00 h - Intervalo para almoço 

14:00 h - Curso de Dor 

14:00 h - Receptores opiáceos do SNA e SNP 
Sergio H Ferreira - Fisiologista - Universidade 
Estadual de Ribeirão Preto 

15:00 h - Morfina epidural e intratecal - Aspectos de 
Monitorização e Segurança. 
John W Severinghaus, MD -Anestesiologista -
San Francisco/CA - USA 

16:00 h - Quadros álgicos mais freqüentes 
Geraldo Eugênio Richard Carvalhaes - TSA
SBA (MG) 

17:00 h - Recursos terapêuticos - Estado atual 
José Maur(do Siqueira - Neurodrúrgião (MG) 
Byron de Souza -Anestesiologista - USA 

18 :00 h - Discussão 

Terça-Feira - 30/10/84 

SALA ''A" 
08:30 h - Conferência 

''O estresse - implicações em anestesia'' 
Dani/o Freire Duarte - TSA-SBA (SC) 

09:20 h - Discussão 

09:40 h - Intervalo 

10:00 h - Mesa Redonda - Anestesia no paciente alérgico 
"Mecanismo de histamino liberação'' 
Danilo Freire Duane - TSA-SBA (SC) 
"Aspectos clínicos das alergias às drogas'' 
Wa/dir Cava/canti Medrado - TSA-SBA ( BA) 
''Meios Diagnósticos'' 
Renato Ange/o Saraiva - TSA-SBA (DF) 
"Tratamento Preventivo e de Urgência''. 
Walter Luiz Manhãez - TSA-SBA (MG) 

12:00 h - Intervalo para almoço 

I 4 :00 h - Conferência: 
"Ventilação artificial - implicações fisiológicas'' 
Carlos Pereira Parsloe- TSA-SBA (SP) 

14 :50 h - Discussão 



1 5 :20 h • Intervalo 

15 :30 h • Sessão de Atualização 
Palestras: ''Controle das Trocas Gasosas com 
Ventiladores'' 

"Aspectos clínicos da ventilação controlada" 
Renato Angelo Saraiva· TSA-SB.4 (DF) 
''Princípios físicos dos ventiladores" 
Marcos Daniel de Faria - TSA-SBA (MG) 

"A ventilação controlada em crianças'' 
Waldemar Henrique Fernal • Neonatologista 
(MG) 

SALA ''B" 
I 0:00 h . Conferência: 

"Prematuros e ex-prematuros - considerações 
anestésicas'' 
Carlos Alberto da Silva Júnior- TSA-SBA (SC) 

11 :00 h • Conferência: 
"A criança rebelde• opções de induçao'' 
Antonio Leite Oliva Filho · TSA-SBA (PR) 

12:00 h. Intervalo para almoço 

15:30 h • Mini-conferências: 20' 
''O problema pré-anestésico da infecção das 
vias aéreas superiores IV AS'' 
Carlos Alberto da Silva Júnior- TSA-SBA (SC) 

"A escolha de agentes anestésicos em pediatria''. 
Kleber Costa de Castro Pires • TSA-SBA (MG) 

"A anestesia para cirurgia intra-oral" 
Luiz Cesar Anzoategui - TSA-SBA (MS) 

"A anestesia para cirurgia intra-abdominal'' 
Manoel A. Pereira Alvares - TSA-SBA (RS) 

''Considerações do uso de anestesia regional 
em pediatria'' 
A11tonio Leite Oliva Filho - TSA-SBA ( PR) 

17:20 h • Mesa Redonda: 
"Discussão dos assuntos das mini-conferências" 
Carlos Alberto da Silva Júnior - TSA-SBA (SC) 
Kleber Costa de Castro Pires - TSA-SBA (MG) 
Luiz Cesar Anzoatequi · TSA-SBA (MS) 
Jl;fanoel A. Pereira Alvares· TSA-SBA (RS) 
Antonio Leite Oliva Filho - TSA-SBA (PR) 

Quarta-Feira - 31/10/84 

SALA ''A" 
08:30 h - Conferência: 

"Temperatura ambiental - suas conseqüências 
em anestesia" 
IÍaloRodrigues- TSA-SBA (RJ) 

09:20 h • Discussão 

09:40 h - Intervalo 

10:00 h. Mesa Redonda: 
"A criança em situações especiais - enfoque 
clínico anestésico'' 

''A criança queimada" 
Luiz Cesar Anzoatequi - TSA-SBA (1,IS) 

''O recém nato'' 
Kleber Costa de Castro Pires • TSA-SBA (1,JG) 

''O abdômem agudo'' 
Manoel Pereira Alvares· TSA-SBA (RS) 

''Grandes traumatismos'' 
Manoel Luiz Moreira deSouza-TSA-SBA (RS) 

12:00 h • Intervalo para almoço 

14:00 h • Conferência: 
"A anestesia nas hemoglobinopatias" 
Bento Mário Vilamil Gonçalves - TSA-SBA (RJ) 

14:50 h • Discussão 

15:20h- Intervalo 

15 :30 h • Sessão de Atualização 

MESA I 

Mesa Redonda: "Anestesia e Sangue" 

''Nível mínimo de Hb aceitável para anestesia'' 
Bento Mário Vilamil Gonçalves - TSA-SBA ( RJ) 

''Hemodiluição Normovolêmica'' 
João Batista Pereira - Coordenador - TSA-SBA 
(RS) 
''Terapia anticoagulante - Implicações em anes
tesia" 
Amaury Pereira M Procópio• TSA-SBA (MG) 

"Abordagem anestésica no paciente sangrando'' 
José Antenor Delgado Campos - TSA-SBA (MG) 

MESA II 
''Coagulopatias - Diagnóstico rápido e trata
mento'' 
Marcos Daniel Faria - TSA-SBA ( MG) 

''Quando e o que transfundir" 
/rimar de Paula Posso - Coordenador TSA-SBA 
(SP) 

''Transfussões maciças" 
Pedro Gereto - TSA -SBA ( SP) 

''Complicações das transfusões sangüíneas" 
Josefina Fagundes da Silva· TSA-SBA (MG) 

SALA "B'' 
10:00 h · Curso de Equipamento de Anestesia 

Prático e Teórico (em elaboração) 

15:00 h · IDEM 

SALA "D''• Forum de Benzodiazepínicos 

Quinta-Feira - 01/11/84 

SALA ''A"· Palestras do Tema Oficial 

''Anestesia em situações especiais'' 

08:30 h • Anestesia no paciente com distúrbio metabó
licos 
Luiz Fernando de Oliveira · TSA-SBA (RJ) 

09:30 h • Anestesia no paciente desnutrido 
Maria Betânia D. Azevedo - TSA-SBA (RJ) 

10:30 h - Cuidados de anestesia no choque séptico 
Airton Crespo - TSA-SBA (RJ) 

SALA ''B" · l'alest,as: 

08:30 h • Normas técnicas - Um fator de segurança em 
anestesia 
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Roberto Simão Mathias - TSA-SBA (MG) 

09:30 h - Procedimentos anestésicos fora do centro ci-
, , 

rurgico 
Euler Fonseca Erse- TSA-SBA (MG) 

10:30 h - Acidentes anestésicos por troca de medica
mentos e interações de drogas 
Eugesse Cremonesi - TSA-SBA (SP) 

Sexta-Feira - 02/11/84 

SALA "'A'' 
08:30 h - Conferência: 

"Monitorização transcutânia em P02 e PC02 
John W. Severnghaus - Anestesiologista, San 
Francisco Califórnia - USA 

09:20 h - Discussão 

09:40 h - Intervalo 

10:00 h- Mesa Redonda: "A sala de recuperação" 
''Instabilidade respiratória na SR'' 
Walter Luiz Manhães - TSA-SBA (MG) 

"Instabilidade Cardíaca na SR 
Airton Crespo 

"Fluidoterapia na SR" 
Maria Betânia D, Azevedo - TSA-SBA (RJ) 
"Interações de Drogas" 
José Roberto Nocite - TSA-SBA (SP) - Coor
denador 

12:00 h - Intervalo para almoço 

14:00 h- O trabalho em equipe - Fator de segurança em 
anestesia 
Benedictus Phi/adelfus 

16:00 h - Conferência de Encerramento: 
"Segurança em anestesia - perspectivas" 
João Batista Pereira - TSA-SBA (RS) 

SALA "C" 

Segunda. Terça, Quarta e Sexta-feira, nos mesmos ho
rários dos cursos realizados os Temas Livres. 
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CURSO DE BWQUEIOS ANESTes1cos 

MANHÃ 

Sexta-Feira 02/11 /84 

08:30 ANATOMIA 

Demonstrações práticas em peças anatômicas 
Plexo Braquial, Plexo Lombar, Plexo Sacro Tronco e 
Abdomem etc,,, 

Responsáveis: Almiro Reis Júnior 
Celso Homero Santos Oliveira 

Supervisão: Professores Assistentes de Anatomia Huma
na do ICB 

Local: Departamento de Morfologia do Instituto de 
Ciência Biológicas (ICB) da Universidade Federal 
de Minas Gerais. 
Campus Universitário - Cidade Universitária. 

ATENÇÃO: Inscrições Prévias Gratuitas - 100 vagas 

SALA ''B'' 

TARDE MINASCENTRO 

15 :00 h - Preparo do paciente para anestesia loco-regio
nal 
Tércio Silva Dmmond (BH) 

15:45 h - Anatomia, Fisiologia e Bioquímica da fibra 
nervosa 
Joaquim Eustáquio J. Gomes (BH) 

16 :30 h - Distribuição e Mecanismo de Ação dos Anes
tésicos Injetados na Raqui (Extradural e Suba
racnóide) 
Cleomenes R, do A, Barreto ( DF} 

17:15 h- Complicaçoes imediatas e tardias das aneste
sias loco-regionais. Prognóstico e Tratamento 
A/miro Reis Júnior (SP) 


