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Memórias
E A ANESTESIA NÃO DORMIU...

Dr. Adolfo Gerdelmann Andrade
> Serviço de Anestesiologia do Hospital Santa Isabel - Blumenau/SC

Escrever este ar go foi uma viagem ao passado, causando-me
várias emoções. O primeiro Centro Cirúrgico eram duas salas sem
divisórias. A anestesia era administrada por três Irmãs da Divina
Providência, u lizando Éter sob máscara aberta e Thionembutal
endovenoso em procedimentos como gastrectomias, colecistectomias e cesarianas.
Em 1961 chegou ao Hospital o Dr. Nelson Luis Margarida como
especialista em Anestesiologia; fez curso no Hospital das Clínicas
em São Paulo e veio comandar o Serviço de Anestesiologia
propriamente dito no Santa Isabel. Mais tarde, foi construído um
novo centro cirúrgico com quatro salas, onde atualmente é o
Setor de Radiologia.
Recordo-me como alguns procedimentos se realizavam quando
cheguei em outubro de 1966. Como exemplo, as anestesias em
crianças subme das amigdalectomias (técnica de Sluder); a
criança era colocada em uma maca e a anestesia era administrada por meio de máscara com arames grossos que na parte interna
nha gazes embebidas em éter; a quan dade era baseada na
rapidez como se desejava que a criança dormisse; na sequência
era colocada no colo da Irmã Alfreda para realização do
procedimento. Após a cirurgia a Irmã virava a criança de cabeça
para baixo para não haver a possibilidade de aspiração. Em todo
esse procedimento a monitorização era o olhar do Anestesiologista e a grande vivência da Irmã Alfreda. Recordo também que os
acessos venosos eram feitos com agulhas calibrosas (de injeções).
Não havia Unidade de Terapia Intensiva. Os pacientes ﬁcavam
ven lando com o famoso “takaokinha” que enviava oxigênio com

pressão sem nenhum controle, apenas com a supervisão das
Irmãs, as quais eram responsáveis pelos Setores de Internação.
Em 1970 chegou o Dr. Kalil Sehil (de saudosa memória).
Em dezembro de 1971 foi inaugurado o novo Centro Cirúrgico no
mesmo espaço sico atual, então, já com as oito salas cirúrgicas.
Entre os anos de 1972/1973 começavam as primeiras a vidades
da Unidade de Terapia Intensiva, supervisionada pelo Dr. Newton
Mota. Aos Médicos Anestesiologistas cabia a responsabilidade de
controlar a ven lação dos pacientes.
Em 1975 foi convidado o Dr. Dubes Sônego e dois anos após, o Dr.
Bruno Boos Júnior. Recordo ainda que a par r de então houve
uma grande virada nos rumos da anestesia, principalmente, pelo
avanço das técnicas e da qualidade dos medicamentos anestésicos.
Posteriormente iniciou-se o transplante renal e foram implantados serviços de alta complexidade como a Hemodinâmica (1997),
cirurgias cardíacas (1999), transplante de coração (2000), transplante de gado (2002), procedimentos endovasculares, neurorradiologia, entre outros.
A par r daí, houve necessidade de maior um número de Anestesiologistas e hoje somos em 21 proﬁssionais (vide no site
www.santaisabel.com.br/especialidades/43/ anestesiologia).
Em síntese posso dizer que ao longo desses anos percebo a
surpreendente evolução desta especialidade, principalmente
quando ouço o relato dos pacientes que aﬁrmam que veram um
sono bom e quando voltam a si apenas lembram do cateterismo
venoso e num breve despertar já estão operados.

’’Temos que recuperar, manter e transmitir a memória histórica,
porque se começa com o esquecimento e termina-se na indiferença.’’
(José Saramago)

NEFRECTOMIA POUPADORA
DE NÉFRONS – UMA ABORDAGEM
SEGURA PARA PACIENTES COM
TUMOR DE WILMS BILATERAL
INTRODUÇÃO
Aproximadamente 5% das crianças com tumor de Wilms
apresentam-se com doença bilateral. O tratamento ideal é a ngir
alto índice de cura mantendo função renal a logo prazo. Com o
avanço dos exames de imagem e técnicas de preservação renal, a
nefrectomia poupadora de néfrons (NPN) tornou-se segura com
baixas taxas de morbidade e recorrência local.
OBJETIVO
Relatar a real possibilidade e o prognós co favorável da NPN.
CASO CLÍNICO 1:
Menina, 2 anos de idade, diagnós co de tumor de Wilms bilateral
com 1 ano e 4 meses de idade. Estadiamento inicial V com
metástases pulmonares. Iniciou Protocolo SIOP (ac nomicina,
vincris na e doxorrubicina) por 6 semanas. Realizada cirurgia: 1)
nefrectomia direita – tumor invadindo pelve e ureter cujo
anátomo patológico (AP): nefroblastoma sub po estromal,
anaplasia ausente, embolização vascular ausente, invasão
capsular ausente, margens livres, seio renal invadido com
margens livres e 2) NPN à esquerda cujo AP: nefroblastoma sub
po misto. Durante a cirurgia houve abertura do sistema
pielocalicial que foi suturado e não drenado. Evoluiu com stula
urinária. Realizado passagem de cateter de duplo J com fechamento espontâneo da stula no 21º dia pós cateter de duplo J.
Atualmente bem com função renal normal. Recebendo somente
quimioterapia. Tempo de seguimento de 4 meses.
TC Pós
Quimioterapia

Intra-operatório

Peças Cirúrgicas

CASO CLÍNICO 2:
Menina, 2 anos com quadro agudo de Insuﬁciência Renal. Exame
sico uma massa abdominal bilateral em ﬂancos cujos exames de
imagem iden ﬁcaram como processos expansivos sólidos: em
Rim Direito massa ocupando a porção cor cal e medular medindo
1,5cm de diâmetro, outra imagem ocupando o terço médio e
inferior predominantemente medular, ocupando parte da pelve
renal medindo 4,6 x 4,6 x 4,1cm provocando dilatação calicinal
em grupamentos médio e inferior; em Rim Esquerdo massa
ocupando polo superior em porção cor cal medindo 2,0 x 1,8 x
1,7cm e outra massa ocupando terço médio em porções cor cal e
medular medindo 4,1 x 4,0 x 3,8cm. Iniciado tratamento com
hemodiálise e quimioterapia SIOP 93 (dac nomicina e
vincris na). Interrompida hemodiálise após primeiro ciclo de
quimioterapia. Nova tomograﬁa sem redução do tamanho das

Dra. Karine Furtado Meyer
> Cirurgiã Pediatra

massas tumorais. Acrescentou-se uma terceira droga, a
doxorubicina, também sem efeito. Realizado então NPN
bilateralmente. Houve prejuízo maior do lado direito, sendo
necessária a reconstrução unindo cálices superior e inferior. Foi
u lizado cateter de duplo J para drenagem dos rins, pois houve
abertura de sistema coletor bilateralmente. AP: nefroblastoma
de histologia favorável e estadio III em cada rim. A paciente
completou os ciclos de quimioterapia e atualmente está em
radioterapia. Não houve necessidade de diálise após a cirurgia,
estando até a presente data com sua função renal normal. Tempo
de seguimento de 4 meses.
TC Pós Quimioterapia

Intra-operatório Rim Direito

Aspecto Final

Intra-operatório Rim Esquerdo

Aspecto Final

TC Pós Cirurgia ainda com áreas
de Reabsorção de Hematomas

Peças Cirúrgicas
Lado Direito

Peças Cirúrgicas
Lado Esquerdo

DMSA Atual

TC Pós Cirurgia

CONCLUSÃO
A cirurgia de NPN mostrou-se uma ó ma opção para pacientes
portadores de tumor de Wilms bilateral. As complicações são
mínimas e o prognós co de função renal e sobrevida são
excelentes. Esta cirurgia deve ser considerada para todos os
pacientes com tumor de Wilms bilateral mesmo se os exames de
imagem no pré-operatório sugiram que as lesões são
irressecáveis com em nossos casos.

HEMORRAGIA DIGESTIVA

Dr. Juliano Coelho Ludvig
> Gastroenterologista
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CALENDÁRIO CEHOSI - JULHO/2016
DIA SEMANA

TEMA

HORÁRIO

RESPONSÁVEL

18h00 às 20h00

Dr. Luiz Renato G. de O. Mello / Dr. Vitor Hugo T. Boer

Médicos Res. Neurocirugia e Neurocirurgiões

Aula de Pneumologia (mensal)

07h00 às 08h00

Dr. Ricardo Albaneze

Médicos Res. Clínica Médica

Reunião Cirurgiões da Vascular

18h30 às 20h30

Dr. Patrick C. Candemil

Médicos Cirurgiões Vascular

3ª Feira (semanal)

Aula de Neurologia

07h30 às 10h30

Dr. Fábio Siquinelli / Dr. João Filipe de Oliveira

Médicos Residentes, Estudantes

3ª Feira (semanal)

Reunião Intensivistas (UTI Geral)

12h00 às 13h00

Dr. Karine G. Becker

Médicos Residentes, Médicos e convidados

3ª Feira (semanal)

Aula de Radiologia (Raio X)

07h00 às 08h00

Dr. Marcos Sandrini De Toni

Médicos Residentes

4ª Feira (semanal)

Aula de Caso Clínico - Médicos
Residentes Clínica Médica

11h00 às 12h00

Dra. Graziela Peluso Alba / Dr. Sérgio Adam Mendonça

Médicos Residentes C.M. e Radiolgia, Médicos,
Estudantes e Preceptores

4ª Feira (mensal)

Reunião do Conselho Médico

19h00 às 20h00

Dra. Jaqueline Akemi Okada

Médicos do Corpo Clínico e Convidados

4ª Feira (mensal)

Reunião da ABCD (Assoc. Brasileira
de Doenças Inﬂamatórias)

19h30 às 21h30

Dr. Juliano Coelho Ludvig

Pacientes Portadores de Doenças Intes nais, Médicos
e Convidados.

5ª Feira (semanal)

Aula Méd. Res. Clínica Cirúrgica

07h30 às 09h30

Dr. Mauro R. Igreja / Dr. Maurício Corrêa

Médicos Res. da Cirurgia e Alunos de Medicina

5ª Feira (mensal)

Reunião Cardiologia

19h00 às 21h00

Dr. Marcos Vinicius Claussen Moura

Médicos, Médicos Residentes e Convidados

5ª Feira (mensal)

Reunião Cien ﬁca do CEHOSI

19h00 às 21h30

Dr. Fábio Siquineli / Dr. João Filipe de Oliveira

Méd. Residentes, Médicos do Corpo Clínico e Convidados

5ª Feira (semanal)

Aula Méd. Res. da Radiologia (R4)
da Ecomax (Auditório Ecomax)

19h00 às 21h30

Dr. Guilherme Beduschi

Médicos Residentes e Médicos do Corpo Clínico

5ª Feira (quinzenal)

Aula Revisão de Temas Neurologia

19h00 às 21h00

Dr. João Filipe de Oliveira

Médicos Residentes e Médicos do Corpo Clínico

6ª Feira (semanal)

Rond. Hospitalistas

11h00 às 12h00

Dr. Rodrigo Duarte Perez

Médicos Residentes

2ª Feira (semanal)

Aula da Neurocirugia (ICANN)

2ª Feira (mensal)
2ª Feira (semanal)

PARTICIPANTES

LESÕES POR ESFORÇO
REPETITIVO (atualização)

Dr. Crischiman Dal Zo o
> Especialista em Cirurgia do Ombro e Videoartroscopia
www.orthovalle.com / (47) 3041-8083

Lesão por Esforço Repe vo (L.E.R.) não é propriamente uma
doença. É uma síndrome cons tuída por um grupo de doenças
que afetam músculos, nervos e tendões dos membros superiores
principalmente e sobrecarregam o sistema musculoesquelé co
(tendinite, tenossinovite, bursite, epicondilite, síndrome do túnel
do carpo, dedo em ga lho, síndrome do desﬁladeiro torácico,
síndrome do Manguito Rotador do Ombro). Esse distúrbio
provoca dor e inﬂamação e pode alterar a capacidade funcional
da região comprome da. A prevalência é maior no sexo feminino.
Também chamada de Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao
Trabalho (D.O.R.T.), Lesão por Trauma Cumula vo (L.T.C.),
Afecções Musculares Relacionadas ao Trabalho (A.M.E.R.T.) ou
Síndrome dos Movimentos Repe vos.
A L.E.R. é causada por mecanismos de agressão, que vão desde
esforços repe dos con nuos ou que exigem muita força na sua
execução, até vibração, postura inadequada, sempre agravada
pelo estresse.
Apesar de que outras patologias possam causar esta síndrome
(distúrbios hormonais comuns na época de menopausa,
hipo roidismo, doenças infecciosas, doenças imunológicas,
síndromes depressivas, trauma smos fora do local de trabalho,
'hobbies', etc), tal associação de terminologias fez com que a
condição fosse entendida, erroneamente, apenas como uma
doença ocupacional, e que existem proﬁssionais expostos a maior
risco (pessoas que trabalham com computadores, em linhas de
montagem e de produção ou operam britadeiras, assim como
digitadores, músicos, espor stas e pessoas que fazem trabalhos
manuais, como nas indústrias têxteis).
Falando especiﬁcamente no ombro, podemos dividir a patologia
causada pela L.E.R. em três estágios principais:
I - Bursite: apresenta somente inﬂamação
com dor predominantemente noturna ou
após a a vidade repe va; não apresenta
nenhum po de sinal de acome mento
dos tendões do manguito.

avaliação mul disciplinar. Conforme a ar culação e a suspeita da
lesão, exames complementares de imagem são necessários (Rx,
US, RNM).
Sintomas
Os principais sintomas são: dor nos membros superiores e nos
dedos, diﬁculdade para movimentá-los, parestesias, fadiga
muscular, alteração da temperatura e da sensibilidade, redução
na amplitude do movimento, inﬂamação e perda de força.
É importante destacar que, na maioria das vezes, estes sintomas
estão relacionados com uma a vidade inadequada não só dos
membros superiores, mas de todo o corpo, que se ressente, por
exemplo, se houver compressão mecânica de uma estrutura
anatômica ou se o paciente ﬁcar sentada diante do computador
ou tocando piano por muitas horas seguidas.
Tratamento
Nas crises agudas de dor, o tratamento inclui o uso de an inﬂamatórios e repouso das estruturas musculoesquelé cas
comprome das. Nas fases mais avançadas da síndrome, a
aplicação de cor coides na área da lesão ou por via oral,
ﬁsioterapia e intervenção cirúrgica são recursos terapêu cos que
devem ser considerados.
Especiﬁcamente no ombro as patologias na fase I são
basicamente tratadas de forma conservadora, com medicação,
repouso e se necessário, ﬁsioterapia. Na fase II, ainda con nua o
tratamento conservador, porém e principalmente, quando se
tem rotura parcial do tendão, existe uma probabilidade maior
que o tratamento cirúrgico seja necessário. Na fase III o
tratamento é somente cirúrgico.
Atualmente o tratamento cirúrgico considerado padrão-ouro
para o ombro é a Videoartroscopia do Ombro. É uma técnica
minimamente invasiva pela qual através de, em média, quatro
ori cios, se tenha acesso a toda ar culação do ombro e
u lizando-se de pinças e material apropriado se obtenha a
reparação da lesão. Entre as principais vantagens desta técnica,
estão: esté ca, menor agressão à anatomia, curta internação
hospitalar, menor intensidade de dor, início precoce da
ﬁsioterapia e retorno mais rápido às a vidades, chance de melhor
resultado pós-operatório e baixo índice de complicações.

II - Tendinose e/ou rotura parcial:
inﬂamação crônica com desgaste dos
tendões ou rotura parcial dos mesmos.

III- Rotura completa de um ou mais
tendões.

No Brasil as patologias por esforço repe vo do Ombro
respondem pela nona causa geral de afastamento do trabalho na
seguridade social.
Diagnós co
O diagnós co é basicamente clínico. O mais importante é
determinar a causa dos sintomas para eleger o tratamento
adequado. Para tanto, muitas vezes, é preciso recorrer a uma

Procedimento este, que realizamos
semanalmente no centro cirúrgico
do Hospital Santa Isabel.
Recomendações que podem ser dadas aos pacientes
> Procure manter as costas eretas, apoiadas num encosto confortável e os ombros relaxados enquanto es ver trabalhando
sentado. Cuide também para que os punhos não estejam
dobrados. A cada hora, pelo menos, levante-se, ande um pouco e
faça alongamentos;
> Cer ﬁque-se de que a cadeira e/ou banco em que se senta para
trabalhar sejam adequados ao po de a vidade que você exerce;
> Não imagine que L.E.R. é uma síndrome que acomete apenas as
pessoas que trabalham em determinadas funções. Quem usa o
computador, por exemplo, para o lazer durante horas a ﬁo,
também está sujeito a desenvolver o distúrbio.

EXPEDIENTE
Dra. Jaqueline Okada (Direção Clínica): jaqueok@terra.com.br
Dr. Juliano Coelho Ludvig (Vice-Direção Clínica): juliano@esadi.com.br
Dr. Fábio Siquinelli (Presidência CEHOSI): cehosi@terra.com.br
Dr. Marcos De Toni (Coordenação COREME): ensino@santaisabel.com.br

Dr. Walter R. Teixeira (Conselho Médico): wakalile@terra.com.br
Le cia Venera (Assessoria de Comunicação): comunicacao@santaisabe.com.br
Philipe Oliveira (Assessoria de Comunicação: comunic02@santaisabel.com.br

