
 

 

Cirurgia de quadril: bloqueio do grupo de nervos pericapsulares 

(PENG) fornece analgesia de curto prazo melhor que o bloqueio do 

nervo femoral (FNB)  
 

Pericapsular nerve group (PENG) block provides improved short-term analgesia 

compared with the femoral nerve block in hip fracture surgery: a single-center double-

blinded randomized comparative trial 

 

 

A cirurgia de fratura do quadril pode causar complicações fatais. Dentre outros sintomas, 

pode estar incluída a incapacidade de mover-se, uma vez que a dor pode ser de forte 

intensidade.  A fratura quase sempre requer cirurgia e fisioterapia, portanto a analgesia 

no perioperatório é fundamental, e novas técnicas, como o bloqueio do grupo de nervos 

pericapsulares (PENG), surgem como opções para alcançar este objetivo.  

 

Este ensaio clínico comparativo randomizado duplo-cego em centro único mostra as 

diferenças entre o bloqueio de nervos pericapsulares (PENG) e o bloqueio do nervo 

femoral (FNB). O material foi publicado na edição de maio de 2021 do periódico 

Regional Anesthesia & Pain Medicine (Fator de Impacto: 7.015). 

 

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

 

 

Resumo  

 

Introdução: O bloqueio do nervo femoral (FNB) pode ser usado para analgesia 

na cirurgia de fratura de quadril. Já o bloqueio do grupo de nervos pericapsulares 

(PENG) é uma nova técnica regional que pode fornecer melhor redução da dor 

enquanto preserva-se a função motora. Contudo, esses bloqueios não foram 

comparados diretamente. 

 

Métodos: Os pacientes que se apresentaram para cirurgia de fratura de quadril 

receberam analgesia com bloqueio FNB ou PENG em um ensaio comparativo 

randomizado duplo-cego de centro único. O desfecho primário foi o escore de 

dor (Numeric Rating Scale (NRS) 0 a 10). Os desfechos secundários foram: força 

do quadríceps no pós-operatório; uso de opiáceos; complicações; tempo de 

internação hospitalar e resultados relatados pelo paciente. 

 

Resultados: Participaram do ensaio 60 pacientes que foram randomizados e 

igualmente alocados entre os grupos. Os dados demográficos da linha de base 

foram semelhantes. No pós-operatório em recuperação (dia 0) o grupo PENG 

experimentou menos dor quando comparado ao grupo FNB. No grupo PENG 

63% não sentiram dor, 27% dor leve e 10% dor moderada a intensa. Já no grupo 

FNB 30% não relataram dor, 27% dor leve e 36% dor moderada a severa (p = 

0,04). Isso foi avaliado usando a escala Likert de 11 pontos. A força do 

quadríceps foi melhor preservada no grupo PENG na unidade de recuperação 

(avaliada usando a graduação de força muscular Oxford, 60% intacta no grupo 

PENG vs força muscular reduzida no grupo FNB; p <0,001) e no dia 1 (90% 

intacta vs 50%, respectivamente; p = 0,004). Não houve diferença entre os 

grupos nos outros resultados. 



 

 

 

Conclusão: Os pacientes que recebem o bloqueio PENG para analgesia intra e 

pós-operatória na cirurgia de fratura de quadril experimentam menos dor pós-

operatória na sala de recuperação porém, sem diferença detectada ao fim do  

primeiro dia de pós-operatório. A força do quadríceps foi melhor preservada com 

o bloqueio PENG. Apesar do benefício analgésico de curto prazo e da melhora 

da força do quadríceps, não foram detectadas diferenças na qualidade da 

recuperação. 
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