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A Associação de Anestesistas da Grã-Bretanha e Irlanda (Association of Anaesthetists 

of Great Britain and Ireland) estabeleceu um Grupo de Trabalho que produziu um 

consenso sobre as diretrizes para o uso de analgesia regional para trauma de membro 

inferior e risco de desenvolvimento de síndrome compartimental aguda. O documento 

foi aprovado pela Association of Anaesthetists e endorsado pelas seguintes instituições: 

Royal College of Anaesthetists, British Pain Society, British Society of Orthopaedic 

Anaesthetists and Regional Anaesthesia UK.   

 

As diretrizes resultantes das revisões do Grupo de Trabalho foram publicadas na edição 

de novembro do periódico Anaesthesia (Fator de Impacto: 6.955). O objetivo do material 

é fornecer orientações pragmáticas para permitir a analgesia ideal e destacar a 

necessidade de observação cuidadosa para síndrome compartimental aguda em 

qualquer paciente de risco, independente da analgesia utilizada. 

 

A adaptação do Abstract para o português está disponível a seguir.  

 

Resumo 

A dor resultante de lesões de membro inferior e consequente cirurgia pode ser 

intensa. Existem várias opiniões sobre o uso da analgesia regional e sua 

capacidade de ocultar os sintomas e sinais da síndrome compartimental aguda. 

Oferecemos uma opinião multiprofissional e consensual com base em uma 

revisão objetiva de relatos de casos. A literatura disponível sugere que deve ser 

evitado o uso de técnicas neuroaxiais ou regionais periféricas que resultem em 

bloqueios de longa duração, e que excedam significativamente a duração da 

cirurgia. A revisão da literatura também sugeriu que os bloqueios de nervos 

periféricos com dose única ou contínua usando concentrações mais baixas de 

anestésicos locais, sem adjuvantes, não estão associados a atrasos no 

diagnóstico, desde que a vigilância pós-lesão e pós-operatória seja apropriada e 

eficaz. A vigilância pós-lesão na enfermaria e no pós-operatório deve ser capaz 

de identificar os sinais e sintomas da síndrome compartimental aguda. Essas 

observações devem ser feitas em frequências definidas por profissionais de 

saúde treinados na patologia e no reconhecimento da síndrome. O uso de 

gráficos de pontuação objetivos é recomendado pelo Grupo de Trabalho. 

Sempre que possível, os pacientes com risco de síndrome compartimental aguda 

devem receber uma explicação completa sobre a escolha das técnicas 

analgésicas e fornecer consentimento verbal para o uso da técnica escolhida, 

que deve ser documentada. Embora o paciente tenha o direito de recusar 

qualquer forma de tratamento, desde a técnica analgésica oferecida até o 

procedimento cirúrgico proposto, tanto o cirurgião quanto o anestesista não têm 

o direito de vetar um tratamento recomendado pelo outro profissional. 
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