
INTRODUÇÃO 
A técnica de anestesia regional periférica com o uso de 

estimulador de nervo periférico (ENP) é uma realidade e tem 
como característica evitar o contato mecânico direto da agulha 
com o nervo, possibilitando fácil localização do mesmo, sem 
ocasionar lesão. 

RELATO DO CASO 
Paciente de 47anos, sexo masculino, P1 (antigo ASA I), com 

programação cirúrgica de artroscopia do ombro direito. Conduta 
anestésica efetuada com bloqueio interescalênico D com ENP, 
seguido de anestesia geral com intubação orotraqueal. Após diver-
sas tentativas de localização do nervo, com estímulos de l mA, o 
paciente passou a referir parestesia sem resposta motora. Optou-se 
pela troca do aparelho sem retirada da agulha do local parético, 
com obtenção de resposta motora através de estímulo inferior a 
0,15 mA, sugerindo que a agulha estaria em contacto direto com 
o nervo. A agulha foi então afastada, até a aferição de resposta 
motora com 0,35 mA, seguida de infusão do anestésico local sem 
intercorrências. A evolução no pós-operatório se deu com bloqueio 
efetivo, sem seqüelas.

DISCUSSÃO 
Houve, neste relato de caso, exposição do paciente a com-

plicações anestésicas graves por falha de aparelhagem, provan-

do a importância do conhecimento das técnicas adequadas, 
da anatomia da região e da avaliação de forma rotineira dos 
materiais disponíveis. Na literatura não foi encontrado relato 
com esse tipo de intercorrência, contudo existem alguns es-
tudos comparativos entre realização de bloqueios periféricos 
com ou sem o uso de estimuladores de nervo, discorrendo 
sobre vantagens e desvantagens de cada técnica. 
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