
Associação Halogenados e Vasoconstritores 

Sr. Editor: 

Esta carta é ao mesmo tempo um desabafo e uma re
comendação. É de longa data a discussao sobre o uso as
sociado de halogenados e vasoconstritores. Após os tra
balhos de Katz, já há alguns anos, os autores, principal
mente nacionais, se satisfizeram plenamente e recomen
dam tranqüilamente a associação, desde que as doses es
tejam dentro das preconizadas por Katz. E se ofendem 
mesmo, quando alguém ousa contrariar os santos princí
pios de Katz, contra-indicando o uso de adrenalina asso
ciada a halogenados. 

Ora, vamos parar para pensar um pouco. Pergunto: 

1.0 - Poderemos ter certeza que os cirurgioes irão se li
mitar às doses recomendadas de vasoconstritores? Não 
creio que podemos garantir isso, na maioria dos casos. 

2.0 - Poderemos garantir que a pressao arterial e a fre
qüência cardíaca não irao se alterar, principalmente, nao 
se elevarão? Como isso é possível em doentes com pato
logias associadas de grande gravidade como Doença de 
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Cushing. Acromegalia, Hipertensao Arterial, Hiperten
sao intracraniana, Hipertireodismo? 

3.º - Poderemos garantir que não irao ocorrer, duran
te a cirurgia1 por motivos variados: disritmias cardíacas, 
hemorragias, hipotensão arterial, alteraçoes metabólicas, 
do equil1brio ácido-básico, hidrelectrolitico e do sistema 
nervoso autônomo? 

Esses são apenas alguns pontos, com os quais eu me 
deparo com freqüência, e que me permitem, e mesmo 
exigem, que eu contra-indique o uso da associaçao anes
tésicos halogenados e vasoconstritores, mesmo que os 
preceitos de Katz sejam obedecidos de início. A contra
indicaçao é correta, prudente e mesmo obrigatória, prin
cipalmente por quem deve orientar os colegas mais novos 
pelos caminhos da especialidade. Gostaria que voce enca
minhasse essa minha carta aos autores da Revista Brasi
leira de Anestesiologia, para que meditassem sobre ela. 
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