
Sobre a Verdadeira Autoria de Procedimento Técnico Para Anestesia 
Regional Intravenosa 

- Sr. Editor: 

"Os autores repetem-se vergonhosamente uns aos ou
tros", dizia um insigne professor de medicina. E que é 

~ pior, podíamos acrescentar, muitas vezes endossam e 
perpetuam erros. É o caso da atribuição da autoria de 
detalhe técnico da anestesia regional intravenosa, mais 
precisamente, do abandono do uso de dois garrotes para 
isolar um segmento de membro (método original de 
Bier) e da adoção da administração do anestésico local 
distalmente a um único. Tal modificação tem sido, nos 
últimos três lustros, insistemente creditada a Holmes (!). 
Recentemente lançado e destinado a ter ampla divulga
çao em nosso meio, um ótimo livro de bloqueios anesté
sicos novamente volta a repetir o engano, quando estabe· 
lece a cronologia da anestesia regional. Entretanto, o 
processo, verdadeiro "ovo de Colombo", mas em grande 
parte responsável pelo desenvolvimento da anestesia re
gional intravenosa, foi iniciado em 1931 por Morrison 
(3), que, simultâneamente. deixou de usar dissecação de 
veia e realizou observações clínicas e experimentos fi
siopatológicos, farmacocinéticos e toxicológicos até certo 
ponto ainda válidos. A Morrtson li), portanto, deve ca
ber todo mérito pela criação do procedimento. Aliás, o 
próprio Holmes (2) reconheceu isso em trabalho sobre a 
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história e o desenvolvimento do método anestésico em 
questão. Assim, trata-se simplesmente de dar "a César o 
que é de César". Por outro lado, o fato, semelhante a ou
tras afirmações existentes em importantes tratados de 
anestesiologia, mais uma vez lembra a importância de re
visão bibliográfica cuidadosa por parte de quem pretende 
transmitir conhecimentos históricos. 
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