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qualidade de vida. DISCUSSÃO: Soluços intratáveis devem 
ser cuidadosamente investigados devido ao seu impacto 
significativo na qualidade de vida do paciente, pois são ex-
tremamente angustiantes e restringem as atividades do coti-
diano. Sua etiologia pode ser amplamente classificada como 
idiopática, psicogênica e orgânica, inclusa a estimulação do 
nervo frênico. Esse é uma estrutura essencial e fundamental 
para a função diafragmática, exercendo um importante papel 
no arco reflexo do soluço. A cessação imediata dos soluços 
ocorre por bloqueio imediato do seu arco reflexo, havendo 
interrupção da via neural, por bloqueio aferente e eferente.
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401 - Parada cardiorrespiratória após indução 
anestésica em paciente com síndrome da veia 
cava inferior
Autores: Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz, Fernanda Lourenço 
Furigo, Bruna Brenha Ribeiro Subtil, *Pamela Luperi Ribeiro Lo Duca, 
Fábio Luis Ferrari Regatieri

Instituição: Hospital São Camilo Pompéia

JUSTIFICATIVA: A síndrome da veia cava inferior é causada 
por obstrução ou compressão abdominal, que impede o re-
torno venoso para o átrio direito. Os sintomas são hipotensão, 
taquicardia, dispneia, ortopneia, podendo chegar à instabilida-
de hemodinâmica e à morte. A obstrução da veia cava inferior 
pode ser causada por trombose, compressão por útero graví-
dico, obstrução extrínseca ou intrínseca por tumor. Pacientes 
nessas condições requerem manejo anestésico e controle he-
modinâmico minuciosos. RELATO DE CASO: Mulher, 57 anos, 
com tumor ovariano avançado, associado à ascite volumosa, 
internada via pronto-socorro para ooforectomia e histerecto-
mia total com linfadenectomia pélvica. Paciente com ortop-
neia, dispneia em repouso e cansaço aos mínimos esforços há 
algumas semanas. Hipertensa e diabética. Em centro cirúrgico, 
saturação de oxigênio de 85% em ar ambiente, não tolerando 
decúbito dorsal. PA 131 x 85, FC 126 bpm, FR 20 ipm, peso 104 
kg, altura 1,58 m, abdome globoso. Ao transferir da maca para 

ANESTESIA AMBULATORIAL

227 - Bloqueio de nervo frênico guiado por 
ultrassonografia para tratamento de soluços 
refratários
Autores: João Paulo Jordão Pontes, Celso Eduardo Rezende Borges, Gi-
sele Ribeiro Londe Campos, *Sicilya Santos Marques

Instituição: CET Hospital Santa Genoveva de Uberlândia – MG - BRASIL

JUSTIFICATIVA: Soluço é uma contração espasmódica invo-
luntária do músculo diafragma. Possui um arco reflexo com-
pleto, com seus ramos aferentes nos nervos frênico, vago e 
simpático; centro reflexo no tronco cerebral, núcleo frênico, 
formação reticular medular e hipotálamo e eferência princi-
palmente no nervo frênico. Vários métodos podem ser usa-
dos para tratar soluços, incluindo tratamento físico, medica-
mentoso e bloqueio de nervos. Quando tratamentos físicos 
e farmacológicos falham, o bloqueio do nervo frênico é uma 
opção. RELATO DE CASO: Paciente de 30 anos, feminino, 56 
kg, estado físico P1, com história de soluços idiopáticos, vá-
rios episódios por minuto, refratários ao tratamento clínico 
há um ano e quatro meses. Foi submetida à sequência de 
bloqueios de nervo frênico guiados por ultrassonografia. Na 
primeira tentativa, após monitorização básica, paciente foi 
sedada com fentanil 25 mcg e dormonid 5 mg e realizado 
bloqueio de nervo frênico à direita, com 5 ml de ropivacaína 
0,5%. Paciente apresentou melhora importante do quadro de 
soluços, sem episódios durante a internação no centro cirúr-
gico e quatro episódios de leve intensidade durante a estadia 
na enfermaria. Paciente retornou após 14 dias, referindo me-
lhora na intensidade dos soluços, que reduziram para cerca 
de 20% da intensidade inicial, sendo realizada nova tentativa 
à direita, com melhora completa naquele momento. Paciente 
manteve acompanhamento quinzenal com equipe de anes-
tesiologia e optado por mais três tentativas de bloqueio à es-
querda, que reduziram sucessivamente, segundo a paciente, 
a frequência dos episódios de soluço, que passaram a ocorrer 
a cada 2-3 minutos. Em nenhum dos bloqueios, a paciente 
apresentou sintomas respiratórios ou hipoxemia. Até o mo-
mento foram realizados 5 bloqueios e a paciente refere sa-
tisfação de 9/10 com a terapêutica e melhora importante na 
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a mesa operatória, a paciente apresentou desconforto respi-
ratório importante. Após pré-oxigenação por três minutos via 
máscara facial, foi realizada indução anestésica em sequência 
rápida com etomidato 15 mg, fentanil 150 mcg, lidocaína 200 
mg e rocurônio 100 mg. Realizada intubação sob videolarin-
goscopia em posição sentada, sem intercorrências. Manuten-
ção da anestesia com sevoflurano. Ao posicionar a paciente 
em decúbito dorsal, apresentou parada cardiorrespiratória em 
assistolia.  Iniciadas manobras de reanimação cardiopulmonar 
e solicitado ao cirurgião drenagem de urgência de ascite. Após 
cinco minutos de manobras de reanimação e drenagem de 
grande quantidade de líquido ascítico pelo cirurgião, retorno 
do pulso em taquicardia ventricular. Realizado cardioversão 
elétrica com retorno do ritmo sinusal e circulação espontânea, 
mas necessitando de drogas vasoativas para manter estabili-
dade hemodinâmica. Cirurgia concluída sem outras intercor-
rências e transporte da paciente à UTI sem intercorrências. 
Paciente veio à óbito após dois dias. DISCUSSÃO: No caso 
apresentado a síndrome da veia cava inferior foi causada pela 
grande massa ovariana associada à ascite volumosa. A drena-
gem do líquido ascítico durante a manobra de ressuscitação 
cardiopulmonar diminuiu a compressão da veia cava inferior, 
aumentando a pré-carga e provavelmente contribuiu de for-
ma positiva para a reanimação cardiopulmonar. Uma aborda-
gem pré-indução anestésica da ascite talvez proporcionasse 
melhor manejo hemodinâmico do paciente, talvez resultan-
do em outro desfecho.
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451 - Anestesia regional do membro superior 
com manutenção da flexão e extensão dos 
dedos no intraoperatório
Autores: Leonardo de Almeida Azevedo, Pedro Tavares de Camargo Jú-
nior, Guilherme Tadashi Hono Batista, *Vitória Luiza Locatelli Winkeler, 
André da Silva Sezerino

Instituição: Hospital Universitário Cajurú

JUSTIFICATIVA: A capacidade de movimento dos dedos pode 
ser útil durante alguns procedimentos ortopédicos da mão, 
uma vez que permite a avaliação imediata da eficácia da in-
tervenção. Infiltração local com anestésico local e adrenalina é 
uma opção descrita com esta finalidade, porém, altas doses de 
anestésico podem ser necessárias, o que pode aumentar risco 
de intoxicação por anestésicos locais, além de a infiltração de 
altos volumes poder alterar a morfologia do local abordado. 
Os bloqueios periféricos seletivos dos nervos mediano, radial 
e ulnar a nível de antebraço guiados por ultrassom são uma 
alternativa, pois são de fácil execução e promovem boa anes-
tesia, garantindo movimento dos grupos flexores e extensores 
dos dedos. RELATO DE CASO: Mulher, 28 anos, ASA II (taba-
gista), foi submetida  tenólise de tendão flexor do 4º dedo da 
mão direita, com incisão de aproximadamente 7 cm em nível 
distal do antebraço. Equipe da ortopedia planejou avaliação 
da motricidade no intraoperatório e solicitou que a paciente 
estivesse colaborativa e sem bloqueio motor. Anestesia foi 
iniciada com sedação fentanil 50 mcg e propofol, conforme 
demanda, seguido de realização de bloqueios periféricos em 

nível de antebraço, ecoguiados com lidocaína 2% com vaso-
pressor, 3 ml em radial, 3 ml em mediano, 3 ml em ulnar, 5 ml 
em intercostobraquial (anestesia para o garrote). Foi realizado 
teste do bloqueio antes da incisão, havendo anestesia satisfa-
tória em toda a mão, entretanto, ainda havia sensibilidade tátil 
preservada em parte da face anterior do antebraço; por isso 
foi realizada infiltração local com 5 ml de lidocaína 2% com 
vasoconstritor em subcutâneo pelo ortopedista. Paciente se 
manteve acordada, sem dor no intraoperatório e motricidade 
preservada. Cirurgia ocorreu sem intercorrências, havendo alta 
hospitalar no mesmo dia. DISCUSSÃO: Em algumas cirurgias 
específicas da mão, como tenólise, tenorrafia e liberação de 
dedo em gatilho, anestesia que permita a manutenção da 
motricidade durante o procedimento pode ser benéfica, ha-
vendo estudos que mostram melhores resultados funcionais 
a longo prazo quando comparados a técnicas convencionais 
(anestesia geral sem despertar intraoperatório ou bloqueios 
de plexo braquial). A Walant - Wide Awake Local Anesthesia no 
Tourniquet, é uma técnica que envolve infiltração tumescente 
com lidocaína associada a adrenalina, que tem sido adota-
da por muitos ortopedistas. Porém, a depender da extensão 
e profundidade da incisão, altas doses de anestésico local 
podem ser necessárias, aumentando o risco de intoxicação 
e modificando a anatomia decorrente de altos volumes de 
anestésico. Sendo assim, o uso de bloqueios periféricos sele-
tivos é alternativa, permitindo uso de menores doses.
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535 - Raquianestesia via posterior para 
cirurgia anorretal em regime ambulatorial
Autores: Marcelo Kenji Lima Nishina, Raíssa Chianca Mavignier de No-
ronha, Lissandra Carvalho Leite Raposo, *José Victor Magalhães San-
tos, Sibelli Fabricia Oliveira dos Santos, Luiz Eduardo Imbelloni

Instituição: CET João Pessoa

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As cirurgias anorretais em re-
gime ambulatorial estão cada vez mais frequentes e exigem 
analgesia eficaz, sem comprometer a recuperação pós-anesté-
sica. A duração do bloqueio sensorial é prolongada com anes-
tésicos hipobáricos, sem maiores repercussões clínicas, tornan-
do a técnica de raquianestesia via posterior um avanço para 
cirurgia ambulatorial anorretal. O objetivo deste estudo foi 
avaliar a raquianestesia com lidocaína hipobárica em cirurgias 
ambulatoriais anorretais. MÉTODO: A pesquisa foi interven-
cionista, prospectiva, descritiva, aleatória e com análise qua-
litativa e quantitativa dos dados, visando apenas a analgesia 
cirúrgica a partir de bloqueio sensitivo. Tal estudo foi realizado 
no Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), constituído por uma 
amostra de vinte pacientes portadores de doença hemorroidá-
ria, estado físico ASA I e II, os quais assinaram o Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e posteriormente foram 
submetidos à raquianestesia via posterior com solução hipo-
bárica de lidocaína a 0,6% através de agulha 26G Quincke para 
cirurgias anorretais. A punção subaracnóidea foi realizada com 
o paciente em decúbito ventral, com auxílio de coxim em seu 
abdômen para corrigir a lordose lombar e o espaço interverte-
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bral. Ademais, os resultados foram avaliados através do teste 
não paramétrico de Kruskal-Wallis e a média de idade pelo tes-
te t de Student, com correção de Welch. O nível de significância 
adotado foi de 5%. RESULTADOS: A dose de 30 mg de lido-
caína hipobárica a 0,6% (1,5 ml de lidocaína a 2% com adição 
de 3,5 ml de água destilada) proporcionou uma recuperação 
breve do bloqueio. Neste estudo, bloqueando, sobretudo, as 
raízes sensitivas, permite-se a deambulação imediata e a alta 
hospitalar após o preenchimento dos critérios de alta. Logo, 
observou-se que o uso de baixas doses de lidocaína hipobárica 
pode oferecer diversas vantagens, particularmente para cirur-
gias ambulatoriais, como recuperação rápida, estabilidade he-
modinâmica, risco reduzido de sintomas neurológicos tempo-
rários e satisfação do paciente. CONCLUSÃO: Após análise dos 
dados e dos resultados obtidos, torna-se extremamente rele-
vante o conhecimento e a disseminação dessa técnica pelos 
anestesiologistas, uma vez que podem ser empregadas ambu-
latorialmente em cirurgia anorretal com segurança, inclusive 
na posição de canivete (decúbito ventral). 
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ANESTESIA NA CRIANÇA

33 - Combinações de midazolam e cetamina 
ou midazolam como medicação pré-anestésica 
administrada por via oral em crianças: revisão 
sistemática e meta-análise
Autores: Carlos Maestri Castilhos, Jean Philippe Kriegl, Giulia Nonticuri 
Bianchi, *Getúlio Rodrigues de Oliveira Filho

Instituição: CET/SBA de Anestesiologia da Universidade Federal de 
Santa Catarina

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: O objetivo desta revisão siste-
mática com meta-análise foi responder  pergunta: Como se 
comparam as combinações de midazolam com cetamina em 
relação ao midazolam, ambos por via oral, administrados a 
pacientes pediátricos no período pré-anestésico imediato de 
cirurgias eletivas quanto à sedação, ansiólise, facilidade de se-
paração dos pais, aceitação da máscara facial ou cateterização 
venosa periférica. MÉTODO: Esta revisão sistemática segue as 
diretrizes PRISMA1 e o protocolo foi registrado na base PROS-
PERO sob o número CRD42020172920. Foram consultadas as 
bases de dados Medline, Web of Science, Embase, Scholar Goo-
gle e Central usando combinações booleanas dos termos: pré-
-medicação, pré-anestésico, midazolam, cetamina e pediátrico 
ou crianças. Foram selecionados estudos randomizados e con-
trolados que compararam combinações de midazolam e ceta-
mina com midazolam isoladamente sobre a frequência de re-
sultados satisfatórios, segundo pontos de corte estabelecidos 
pelos respectivos autores nas escalas utilizadas para avaliar os 
desfechos. Modelos de efeitos aleatórios foram utilizados nas 
meta-análises. Os tamanhos de efeito foram estimados como 
riscos relativos (RR) e seus intervalos de 95% de confiança 
(IC95%). RESULTADOS: Vinte estudos foram incluídos nas me-

ta-análises. As probabilidades  de obtenção de sedação satisfa-
tória (RR = 1,20; IC95% = 1,10 – 1,30; p < 0,001; I2 = 71% ), com-
portamento calmo durante a separação dos pais (RR = 1,20; 
IC95% = 1,06 – 1,36; p = 0,003; I2 = 88%), a adaptação da más-
cara facial (RR = 1,13; IC95% = 1,04 – 1,24; p = 0,007; I2 = 49%) 
e a punção venosa (RR = 1,34; IC95% = 1,10 – 1,64; p = 0,004; 
I2 = 75%) foram maiores entre os pacientes que receberam as 
combinações de midazolam (0,25 – 0,5 mg.kg-1) e cetamina (1 
– 6 mg.kg-1) em relação aos pacientes que receberam somente 
midazolam (0,5 – 0,75 mg.kg-1). Não houve diferença entre os 
grupos quanto ao RR de ansiólise (RR = 1,20 (0,94 - 1,52; p = 
0,15; I2 = 80%). Houve heterogeneidade significativa entre os 
tamanhos de efeito dos estudos. CONCLUSÕES: Combinações 
de midazolam (0,3 ou 0,5 mg.kg-1) e cetamina (2 a 6 mg.kg-1) 
por via oral administradas 20 a 45 minutos antes da indução 
da anestesia a pacientes pediátricos associam-se a maiores 
probabilidades de sedação satisfatória, comportamento calmo 
durante a separação dos pais, adaptação da máscara facial e 
punção venosa em relação à pré-medicação com midazolam 
(0,5 – 0,75 mg.kg-1). A probabilidade de ansiólise não difere 
entre os regimes de medicação pré-anestésica comparados. 
Referência

Moher D, Shamseer L, Clarke M, et al. Preferred reporting items for systematic re-
view and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Syst Rev. 2015; 4:1.

95 - Anestesia para correção de síndrome do 
coração esquerdo hipoplásico: relato de caso
Autores: Patrícia Lopes Gabriel, Amanda Jiran Ferreira Marcos, Pedro 
Augusto Moura Di Mambro, Jhonson Tizzo Godoy, *Larissa Martins 
Silva

Instituição: Santa Casa de Belo Horizonte

JUSTIFICATIVA: A síndrome do coração esquerdo hipoplásico 
(SCEH) é responsável por cerca de 1,4 - 3,8% das cardiopatias 
congênitas e cursa com alta taxa de mortalidade. Pode se apre-
sentar com atresia da valva mitral ou aórtica ou arco aórtico 
hipoplásico, de modo que o ventrículo esquerdo é rudimentar. 
O ventrículo direito se torna a câmara de bombeamento para 
as circulações pulmonar e sistêmica. RELATO DE CASO: RN, 
3,4 kg, nascido a termo, com SCEH associada à interrupção do 
arco aórtico, foi submetido à cirurgia de Norwood-Sano aos 19 
dias de vida. Admitido no bloco cirúrgico intubado, em uso de 
prostaglandina E2, com saturação de 88% com FiO2 21%. Moni-
torizado com cardioscopia, oximetria de pulso, pressão arterial 
invasiva, cateter venoso central, termômetro nasofaríngeo e 
sonda vesical de demora. Realizada anestesia geral balanceada 
com fentanil, cisatracúrio, isoflurano e FiO2 de 40%. Utilizado 
priming sanguíneo (concentrado de hemácias e plasma fresco 
congelado) com bicarbonato de sódio para preenchimento do 
circuito extracorpóreo. Foi feita parada circulatória total com 
hipotermia profunda, até 17oC. Administrado metilpredniso-
lona e tiopental 20 minutos antes da interrupção transitória 
do fluxo sanguíneo e colocado capacete de gelo com intuito 
de neuroproteção. Recebeu 163 ml de cristaloides em pero-
peratório. Após saída de CEC e administração de protamina, 
manteve sangramento, sendo necessário transfundir plaque-
ta. Diurese final de 10 ml. Os tempos de CEC e de pinçamento 
aórtico foram de 144 e 72 minutos, respectivamente. Encami-
nhado ao CTI intubado, em uso de milrinona 0,5 mcg/kg/min e 
adrenalina 0,5 mcg/kg/min. No CTI, manteve-se grave, evoluiu 
com anúria e necessidade de doses crescentes de vasopressor 
e inotrópico. Na oitava hora pós-operatória, apresentou assis-
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tolia, sem retorno à circulação espontânea após 21 minutos de 
esforços. DISCUSSÃO: O ato anestésico para a correção da 
SCEH é desafiador por sua complexidade. Cerca de 50% dos 
óbitos ocorrem nas primeiras 48 horas pós-operatórias de-
vido ao baixo débito cardíaco e desbalanço entre fluxo pul-
monar e sistêmico. Assim, o anestesiologista deve manter um 
fluxo pulmonar adequado, sendo imperativo evitar hipovole-
mia, hipercarbia severa e gatilhos para crises de hipertensão 
pulmonar. Simultaneamente, deve-se restringir o fluxo pul-
monar para evitar que piore a perfusão sistêmica. Para tanto, 
tolerar hipercarbia branda, baixas concentrações de oxigênio 
e utilizar PEEP fisiológica. 
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Cardiothor Vasc Anesth, 2017; 21:152-64. 

127 - Anestesia venosa total para 
criança portadora de Síndrome de 
Timothy: relato de caso
Autores: Ricardo Francisco Simoni, Luís Otávio Esteves, Caio Funck Co-
lucci, Renato Sena Fusari, Camila Maso Jeusti, *Cilas Pereira Machado 
Junior

Instituição: Centro Médico de Campinas

JUSTIFICATIVA: Na Síndrome de Timothy, as manifestações 
clínicas são amplas, mas a presença do prolongamento do 
intervalo QT é um grande desafio, uma vez que diversas me-
dicações podem desencadear taquiarritmias fatais. RELATO 
DE CASO: criança de 1 ano de idade, 9 kg e 74 cm, portadora 
de Síndrome de Timothy foi submetida à correção de hérnia 
de hiato por laparoscopia. Após venopunção e monitorização 
iniciou-se midazolam (dose inicial de 1,8 mg e após 0,5 mcg/
kg/min) e remifentanil (0,6 mcg/kg/min) em infusão contínua 
manualmente controlada (MCI) e, após bólus de rocurônio (20 
mg), realizou-se a intubação orotraqueal. O procedimento teve 
duração de 1 hora e 15 minutos e transcorreu sem intercorrên-
cias. A criança manteve-se estável e não apresentou alteração 
do ritmo cardíaco. Ao término do procedimento, a criança foi 
encaminhada para a unidade de terapia intensiva pediátrica 
intubada e em ventilação controlada. Foi extubada após 12 ho-
ras e teve alta hospitalar três dias após a cirurgia. DISCUSSÃO: 
Síndrome de Timothy é uma desordem autossômica dominan-
te, caracterizada por um amplo espectro de manifestações clí-
nicas graves como alteração da repolarização ventricular com 
prolongamento do intervalo QT, sindactilia de mãos e pés, de-
feitos cardíacos congênitos, anormalidades faciais, fragilidade 
do sistema imune, atraso do desenvolvimento neuropsicomo-
tor e autismo. O diagnóstico pode ser feito intraútero, com 
achados de bradicardia fetal e mal formações congênitas e é 
confirmado após o nascimento com achados clínicos e da mu-
tação do cromossomo 12, alteração dos canais de cálcio tipo 
Ca(v)1.2, chamados de CACNAC1C. O tratamento é complexo 
e depende da complicações apresentadas. As taquiarritmias 
ventriculares (taquicardia ventricular e fibrilação ventricular) 
estão presentes em aproximadamente 80% dos pacientes com 
Síndrome de Timothy e é a principal causa de morte. Diversos 
fármacos devem ser evitados em pacientes com distúrbios do 

intervalo QT como, por exemplo, dexmedetomidina, propofol, 
cetamina, sufentanil, agentes para reversão do bloqueio neu-
romuscular, anestésicos inalatórios e diversas outros edicações 
com potencial efeito arrítimico dose-dependente. Midazolam 
é considerado seguro por não prolongar o intervalo QT e não 
alterar a atividade elétrica do miocárdio. Dentre os opioides, o 
remifentanil também é seguro, entretanto o sufentanil e meta-
dona devem ser evitados. Os bloqueadores neuromusculares 
não despolarizantes não estão relacionados com o prolonga-
mento do intervalo QT. Portanto, a utilização de midazolam e 
remifentanil em MCI e rocurônio para relaxamento muscular, 
apresentaram estabilidade clínica durante todo o procedimen-
to e no pós-operatório.
Referências

O’Hare M, Maldonado Y, Munro J, et al. Perioperative management of patients with 
congenital or acquired disorders of the QT interval. Br J Anaesth, 2018; 120:629-44.
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140 - Perfil dos pacientes pediátricos 
que complicam com parada cardíaca no 
perioperatório e revisão da principal 
complicação que leva pacientes ASAI à parada 
cardíaca em cirurgias eletivas
Autores: Luís Otávio Esteves, Carlos Eduardo Esqueapatti Sandrin, Ali-
ne Arana Fernandes, Paulo Eduardo Lopes Coimbra, Matheus Vendra-
mini Chiche, Gabriel Roque Pinto

Instituição: CET Centro Médico de Campinas

JUSTIFICATIVA: O conhecimento das principais causas de 
parada cardíaca (PCR) em crianças é importante, pois pode fa-
cilitar na prevenção de eventos clínicos graves e melhorar os 
desfechos. O objetivo desse estudo é realizar uma revisão nar-
rativa e identificar as principais causas de PCR em crianças. MÉ-
TODO: Utilizando a base de dados Pubmed, foi realizado o 
levantamento bibliográfico dos últimos 10 anos. As palavras-
-chave utilizadas na busca foram: anestesia-related, cardiac ar-
rest, complications intraoperative e mortality. Após a aplicação 
dos critérios de inclusão e de exclusão, foram selecionados os 
artigos científicos que mostravam quais são os fatores de risco 
mais frequentes, a incidência de PCR a cada 100.000 atos anes-
tésicos e a incidência de PCR a cada 10.000 anestesias, sem que 
fosse feita qualquer distinção quanto ao fato da causa da PCR 
ter vínculo parcial ou total à anestesia e à taxa de sobrevida 
após PCR em crianças. RESULTADO: Foram incluídos 16 arti-
gos científicos publicados entre 1992 até 2015. Em todos os 
artigos, as duas principais causas de PCR em criança são idade 
da criança e o estado físico. Crianças mais novas, recém-nasci-
dos e com estado físico mais precário, têm maior risco de PCR. 
Cirurgias de urgência ou emergência, arritmias, hemorragias, 
bypass cardiopulmonar e falência cardíaca têm risco aumen-
tado de PCR. A incidência de PCR relacionada à cirurgia varia 
de 4,95 a 22,9 a cada 10.000 anestesias e a incidência de PCR 
relacionada à anestesia é de 1,62 a 4,58 para cada 10.000 anes-
tesias. Nas causas de PCR em crianças relacionadas à anestesia, 
os problemas ventilatórios são predominantes. As principais 
causas são: obstrução da via aérea e insuficiência respirató-
ria. O laringoespasmo é a principal causa de PCR em crianças 
ASA I. A terceira maior causa de PCR em crianças relacionadas 
à anestesia é a administração inadvertida de fármacos, efeitos 
adversos ou doses indadequadas. Outro fato relevante é que 
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quanto melhor for o estado físico da criança, melhores serão 
os desfechos após a reanimação cardiopulmonar. CONCLU-
SÃO: Apesar de a PCR ser mais incidente em crianças mais 
debilitadas, pode ocorrer em pacientes previamente saudáveis 
submetidos a procedimentos eletivos. É necessário muito cui-
dado e conhecimento das principais causas de eventos graves 
como a PCR para que os riscos possam ser reduzidos, atenção 
às doses, escolha de fármacos e conhecimentos das caracterís-
ticas peculiares da população pediátrica.
Referências

Engelhardt T, Ayansina D, Bell GT, et al. Incidence of severe critical events in paediat-
ric anaesthesia in the United Kingdom: secondary analysis of the anaesthesia prac-
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143 - Considerações anestésicas no manejo de 
paciente pediátrico com epidermólise bolhosa 
distrófica (EBD)
Autores: Luiz Guilherme Villares da Costa, *Marina Cordeiro Fernandes, 
Carla Adriana Sagrado Xander, Cinthia Emy Endo Amemiya

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein

JUSTIFICATIVA: A epidermólise bolhosa é rara, com caracte-
rística de formação de bolhas em resposta ao atrito, fricção, 
ferimentos leves e até ao calor. Classificada, dependendo de 
onde ocorre a separação da pele, em: simples, juncional e epi-
dermólise bolhosa distrófica (EBD). Há poucos casos relatados 
na literatura sobre considerações anestésicas na EBD. O con-
trole de via aérea e a manutenção da integridade da pele são 
variáveis importantes a serem consideradas. Este caso ilustra o 
manejo anestésico perioperatório de um caso de EBD em uma 
lactente com programação de biópsia de pele e troca de cate-
ter de Picc, que havia sido submetida a transplante de medula 
óssea eletivo prévio, para imunomodulação da EBD. RELATO 
DE CASO: O exame da via aérea evidenciava mucosa oral des-
nudada, mas preservada abertura bucal sem contraturas no 
ângulo da boca, comuns em pacientes mais velhos. Procedeu-
-se à pré-oxigenação cuidadosa com a máscara facial para não 
ocorrer descolamento da pele e optou-se por passagem de 
máscara laríngea, pela curta duração prevista. Áreas de pres-
são foram protegidas com espuma de poliuretano em formato 
caixa-de-ovo para evitar traumas. Eletrodos de cardioscopia 
para idade lubrificados foram usados. Manguito de pressão 
arterial não invasivo foi aplicado no braço, acolchoado, e oxi-
metria em quirodáctilo sem lesão. Fita acolchoada com placa 
de hidrogel para fixação da ML foi colocada no rosto. Aneste-
sia induzida com propofol 50 mg IV e fentanil 20 mcg. A in-
trodução da ML lubrificada com xilocaína gel foi atraumática. 
Manutenção com sevoflurano. Analgesia com morfina 0,1 mg/
kg IV. DISCUSSÃO: A epidermólise bolhosa é um grupo de do-
enças genéticas das mucosas e da pele. Nos tipos distróficos, 
mais graves como o do caso, mutações genéticas parecem 
estar nos genes que codificam o colágeno tipo VII, o principal 
componente das fibrilas de ancoragem da membrana basal. 
Na lactente do caso, foram tomadas as precauções possíveis 
para evitar traumas na pele frágil e nas membranas mucosas 
e também minimizar o risco de infecção, principalmente por 
tratar-se de paciente imunossuprimida pelo transplante. Por-
tanto, a prestação do cuidado anestésico atraumático deve ser 
buscada ao máximo nesses pacientes.

Referência
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148 - Bloqueio de plano abdominal transverso 
guiado por ultrassom em criança de três anos
Autores: Antônio Jarbas Ferreira Júnior, Matheus de Souza M.Gomes 
Schuerewegen, Lara Alves Soares, Victor Cenize Guardia, *Tayssa Fon-
tana, Jaime João Jorge

Instituição: CET UNIFIPA - Catanduva

JUSTIFICATIVA: O bloqueio do plano transverso abdominal 
(TAP) consiste na infiltração de anestésico local na parede do 
abdome, promovendo analgesia de pele, subcutâneo, mús-
culo e peritônio parietal. O seu uso guiado por ultrassom per-
mitiu novas abordagens e maior segurança. O relato a seguir 
emprega essa técnica em uma cirurgia pediátrica abdominal 
de médio porte. RELATO DE CASO: J. S, 3 anos, feminino, 22 
kg, em programação cirúrgica de laparotomia para ressecção 
de tumor intra-abdominal. Acompanhante negou comorbida-
des prévias. A técnica anestésica empregada foi anestesia geral 
balanceada com 3 mcg/kg de fentanil, 2 mg/kg de propofol, 1 
mg/kg de cisatracúrio, sendo a manutenção feita com sevoflu-
orano a 2%. Após a indução, optou-se pela realização de blo-
queio do plano transverso do abdome (TAP), com abordagem 
subcostal guiada por ultrassonografia. Injetou-se 10ml de Ro-
pivacaína a 0,2% bilateral entre os planos. O paciente evoluiu 
estável hemodinamicamente, sem necessidade adicional de 
opioides no intraoperatório. A analgesia foi completada com 
30 mg/kg de Dipirona. Após o procedimento, paciente enca-
minhado à sala de recuperação pós-anestésica  sem queixas, 
recebendo alta nas próximas duas horas. DISCUSSÃO: Nos úl-
timos anos, o TAP ganhou popularidade na cirurgia pediátrica 
abdominal, uma vez que está associado a baixo risco de com-
plicações quando realizado com controle ecográfico, além de 
ter demonstrado ser uma alternativa eficaz à analgesia peridu-
ral e à infiltração da ferida operatória.  A injeção de anestésico 
local permite bloqueio efetivo dos nervos toracolombares, que 
inervam a parede abdominal. Na pediatria, o recurso à ecogra-
fia é desejável, uma vez que a maior proximidade entre a pele 
e o peritônio condiciona maior risco de lesão de órgãos. É im-
portante destacar que o TAP deve sempre ocorrer como um 
componente a mais da analgesia multimodal, pois não é eficaz 
para controle da dor visceral.  
Referência

Rippoles J, Mezquita SM, Abad AJM, et al. Eficácia analgésica do bloqueio ecoguia-
do do plano transverso do abdome. Rev Bras Anestesiol.2015; 65:255-80.

152 - Convulsão em criança durante indução 
anestésica para cirurgia de derivação 
ventriculoperitoneal
Autores: Jair de Castro Junior, Osmar José da Silva Júnior, Victório dos 
Santos Júnior, Hilda Piedades Talavera Soto, Rafael Prado Telles Medei-
ros, *Vanessa de Paula Silva

Instituição: Faculdade de Medicina de Marília

JUSTIFICATIVA: A hidrocefalia, congênita ou adquirida, carac-
teriza-se pelo aumento da pressão intracraniana (PIC), sendo 
fundamental a manutenção da pressão de perfusão e oxige-
nação cerebral. RELATO DE CASO: criança, 10 anos, 22 kg, 
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portador de hidrocefalia foi submetida à derivação ventrículo 
peritoneal. Monitorização: cardioscópio, pressão automática 
não invasiva, capnografia e oximetria de pulso. Após pré-oxi-
genação (5 L.min-1), durante dois minutos, em sistema aber-
to, iniciada indução anestésica com fentanil 2 µcg/kg IV. Após 
três minutos, paciente apresenta convulsão tônico-clônica. 
Imediatamente, foi instituída a ventilação controlada manual 
e administrado propofol, atracúrio e realizada intubação tra-
queal. Anestesia mantida com sevoflurano (0,5 CAM) e infusão 
contínua de propofol e remifentanil. O volume minuto foi ajus-
tado para manter PETCO2 entre 30 - 35 mmHg. DISCUSSÃO: 
Em situações de dano cerebral, como no caso desta criança 
com hidrocefalia, o fluxo sanguíneo cerebral (FSC) está redu-
zido precocemente e a PIC pode estar próxima da deflexão da 
curva de compensação. Desse modo, pequenos acréscimos de 
volume dentro do crânio podem causar elevação abrupta da 
PIC, prejudicando a perfusão cerebral e propiciando a ocorrên-
cia da convulsão. Devido à redução do nível de consciência da 
patologia, o fentanil utilizado na indução da anestesia sob ven-
tilação espontânea, pode ter causado depressão respiratória, 
elevação da PaCO2 e aumento proporcional no FSC. Também é 
citado na literatura que os análogos do fentanil podem causar 
vasodilatação cerebral, após redução da pressão arterial, por 
mecanismo de autorregulação. Outro fator que não pode ser 
ignorado neste caso é a possível hipóxia após três minutos do 
opioide, que provoca vasodilatação progressiva e aumento do 
FSC. O oxímetro de pulso, quando colocado no dedo da mão 
da criança, à temperatura de 18ºC, pode prejudicar a leitura da 
saturação periférica, fornecendo a real situação de oxigenação 
com atraso (> 50s). CONCLUSÃO: Nas lesões intracranianas 
com aumento da pressão intracraniana, como a hidrocefalia,  a 
indução da anestesia deve ser feita em ventilação assistida.
Referências
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158 - Anestesia para transplante hepático em 
pediatria: relato de caso
Autores: Marcel Andrade Souki, Patrícia Lopes Gabriel, Amanda Jiran 
Ferreira Marcos, Larissa Martins Silva, *Marcos Josetti Faria
Instituição: Santa Casa de Belo Horizonte

JUSTIFICATIVA: A atresia congênita de vias biliares é a etiolo-
gia mais comum dentre as indicações de transplante hepático 
pediátrico. É comum a presença de hiponatremia relativa, dis-
túrbios de coagulação e ascite, tornando o manejo anestésico 
complexo. RELATO DE CASO: Sexo feminino, 3 anos, 15 kg, 
portadora de hepatopatia por atresia congênita de vias biliares 
(CHILD B7 e MELD 8) com portoenterostomia prévia - Cirurgia 
de Kasai, foi internada para realização de transplante hepáti-
co, doador cadáver interestadual. Admitida em ar ambiente e 
estável, sendo feita indução anestésica por via inalatória com 
sevoflurano e puncionados acesso venoso periférico e central 
sob visão ultrassonográfica. A monitorização foi composta por 
cardioscopia, oximetria de pulso, termômetro nasofaríngeo, 
pressão arterial invasiva e venosa central. Durante a manuten-
ção anestésica utilizou-se sevoflurano associado a sufentanil 
e cisatracúrio em bombas de infusão. A necessidade e a aná-
lise da variação da pressão de pulso guiaram a fluidoterapia. 
Concentrado de hemácias, albumina a 2% e ácido tranexâmico 
foram administrados, sendo o último guiado pela Tromboelas-

tografia Rotacional - Rotem. Amostras seriadas de sangue ar-
terial e venoso foram colhidas e o controle temporal das fases 
operatórias foi observado. O ato anestésico-cirúrgico perdurou 
por 7 horas e 20 minutos. Ao fim do procedimento, a paciente 
foi encaminhada ao Centro de Tratamento e Terapia Intensi-
va - CTI, intubada e sem aminas, tendo sido extubada após 12 
horas no CTI, com boa evolução pós-operatória. DISCUSSÃO: 
O manejo anestésico deve considerar as peculiaridades da 
anestesia pediátrica em paciente hepatopata e a escolha dos 
fármacos é minuciosa. Inicia-se com o volume de cristaloides 
e hemocomponentes evitando hipervolemia e alterações do 
hematócrito. Na fase pré-anempática, há risco de sangramen-
to aumentado principalmente se portoenterostomia presente. 
No período anempático é esperada hipotensão após clampa-
gem da veia cava inferior, acidose com hipercalemia, hipoter-
mia e hipoglicemia podendo haver demanda de vasopressores 
e reposição volêmica. Durante a reperfusão, atenção deve ser 
dada aos sinais de hipercalemia, sobretudo após hemotrans-
fusão, devendo ser tratada. Por último, no momento neohe-
pático, é esperada melhora clínica geral, apesar da liberação 
de fatores heparinóides, dentre outros, ocasionando possível 
instabilidade hemodinâmica e distúrbio da coagulação. Con-
clui-se então que o médico anestesiologista deve ter profundo 
conhecimento dos aspectos fisiopatológicos e prever os tem-
pos operatórios intervindo de forma ímpar, no momento mais 
oportuno, sobre as múltiplas complicações que podem surgir. 
A sua contribuição não se restringe ao sucesso do ato cirúrgico, 
mas também na sobrevida pós-operatória do paciente.
Referência

Wasson NR, Deer JD, Suresh S. Anesthetic management of pediatric liver and kidney 
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165 - Manejo de via aérea difícil em paciente 
com leucemia mieloide aguda: relato de caso
Autores: Joana Angélica Vaz de Melo, Thais Costa Chaves, Felipe José 
Medeiros de Oliveira, Rodolfo Maia Domingues Ferreira, *Felipe Silveira 
Ferreira

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG

JUSTIFICATIVA: Pacientes com leucemia são comumente 
submetidos a procedimentos diagnósticos ou terapêuticos 
sob sedação ou anestesia geral e podem apresentar altera-
ções anatômicas e fisiopatológicas, que merecem atenção do 
anestesiologista. Além das disfunções hematológicas, como 
discrasias sanguíneas e imunossupressão, alguns doentes ma-
nifestam infiltração leucêmica em tecidos extramedulares, in-
cluindo face, região cervical e mediastino, condição que pode 
resultar em dificuldade no manejo da via aérea. RELATO DE 
CASO: Paciente do sexo feminino, 10 meses, internada em hos-
pital quaternário para investigação de provável doença mie-
loproliferativa devido hepatoesplenomegalia, pancitopenia e 
proptose ocular bilateral de início recente. Encaminhada ao 
bloco cirúrgico para realização de mielograma, sob anestesia 
geral inalatória. Durante indução anestésica com sevoflurano 
ofertado por máscara facial, a criança apresentou obstrução do 
fluxo ventilatório e queda importante da saturação periférica 
de oxigênio. Foram realizadas manobras de desobstrução da 
via aérea e iniciada ventilação com pressão positiva, medidas 
que foram insuficientes para garantir melhora da saturime-
tria e curva de capnografia. Decidiu-se então pela intubação 
orotraqueal, realizada por laringoscopia direta, com auxílio de 
cateter bougie pediátrico, procedimento tecnicamente difícil 
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em decorrência de distorção anatômica em orofaringe. Após 
garantida via aérea, o procedimento pôde ser realizado sem 
novas intercorrências anestésico-cirúrgicas e a paciente foi en-
caminhada intubada ao CTI pediátrico. O resultado de análise 
histopatológica do material coletado confirmou diagnóstico 
de leucemia mielomonocítica aguda (LMA M5) e tomografia 
computadorizada de crânio e face evidenciou presença de le-
sões expansivas sólidas em órbitas, naso e orofaringe compatí-
veis com sarcomas granulocíticos. DISCUSSÃO: Pacientes com 
LMA podem apresentar massas tumorais sólidas extra-medu-
lares compostas por infiltração de mieloblastos conhecidos 
como sarcomas granulocíticos ou cloromas. Essas tumora-
ções acometem principalmente estruturas ósseas, gânglios 
linfáticos, pele e tecido subcutâneo, sendo face, pescoço e 
mediastino regiões de acometimento prevalente. Sarcomas 
granulocíticos podem provocar dismorfismos em estruturas 
da via aérea como resultado do grande crescimento tumoral, 
existindo um potencial risco de dificuldade no controle de 
via aérea, como descrito neste relato de caso. Dessa forma, é 
fundamental o conhecimento pelo anestesiologista das alte-
rações provocadas pela doença, visando à predição de uma 
via aérea difícil e à escolha de técnicas anestésicas que mi-
nimizem o risco de colapso respiratório, além de estratégias 
de resgate em uma situação de dificuldade de ventilação ou 
intubação orotraqueal como a descrita. 
Referências
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169 - Analgesia com bloqueio caudal 
para correção de fístula traqueoesofágica: 
relato de caso
Autores: Wirleyde Mattos Leão, Ícaro Emmanuel Cruz e Melo, Pedro Au-
gusto Moura Di Mambro, Jhonson Tizzo Godoy, *Larissa Martins Silva

Instituição: Santa Casa de Belo Horizonte

JUSTIFICATIVA: A correção de fístulas traqueoesofágicas (FTE) 
está entre as maiores cirurgias pediátricas, sendo prolongada, 
em pacientes frágeis, e próxima de estruturas nobres do me-
diastino. Os pacientes exigem atenções específicas quanto à 
indução, manutenção e finalização da anestesia. RELATO DE 
CASO: RN, 26 dias de vida, 2.62 kg, portadora de FTE distal com 
atresia esofágica proximal e arco aórtico à direita, sem outras 
malformações ou comorbidades. Exames sem alterações, Hb 
inicial de 12. Proposta de correção desta fístula. Optado por 
anestesia geral balanceada com bloqueio caudal. Indução com 
propofol e lidocaína. Intubação seletiva, sendo o tubo recua-
do até expansão bilateral, sem bloqueador neuromuscular e 
opioides, após a criança perder o controle respiratório. Poste-
riormente realizado cisatracúrio e cetamina. Manutenção com 
sevoflurano. Bloqueio caudal com 1,5 ml/kg de volume final, 
2 mg/kg de bupivacaína com vasoconstritor 0,125%, fentanil 
1,5 mcg/kg e morfina 40 mcg/kg. Monitorizada com ECG, PNI, 
SPO2, ETCO2 e termômetro. Sala aquecida com aquecedor e 
cobertores. Infundido 60 ml de ringer lactato com glicose 1%. 
Ventilação em PCV, sem PEEP. Ato anestésico sem intercorrên-
cias, durando 5 horas e 30 minutos. Foi encaminhada ao CTI 
estável e intubada, Hb de 9.4, sem alterações hidroeletrolíticas. 
DISCUSSÃO: A FTE ocorre em 1:3000 dos RN, com 5 subtipos, 

sendo a da paciente o mais comum (85%). Ela pode se apresen-
tar com outras malformações, como o arco aórtico à direita. A 
indução é cuidadosa, evitando a hiperinsuflação do estômago 
pela ventilação. Tenta-se isolar a fístula com o tubo. Deve-se 
atentar à intubação da fístula. Complicações pulmonares são 
comuns nestes pacientes tanto antes, quanto depois da cirur-
gia, podendo-se postergar a extubação. O bloqueio caudal é 
muito útil para analgesia em cirurgias toracoabdominais infan-
tis e foi utilizado como principal analgésico. A anemia é outro 
marcador de maior risco de apneia. A termorregulação nas 
crianças é imatura e sofrem maior depressão pela anestesia. O 
metabolismo hepático, renal e a ligação proteica nessa faixa 
etária são reduzidos, mas o volume de distribuição é maior. 
O sevoflurano é o inalatório mais usado em anestesias pedi-
átricas pelas suas características farmacológicas. A cetamina, 
pela broncodilatação, pode ajudar em portadores de FTE, mas 
a sialorreia pode favorecer broncoaspiração. Os bloqueadores 
benzilisoquinolínicos apresentam menores alterações farma-
cocinéticas nesta faixa etária. 
Referência

Long JB, Suresh S. Neonatal anesthesia. In: Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK et al. 
Clinical anesthesia. 8th ed. Philadelphia;  Wolters Kluwer, 2017. p.1178-218.

233 - Anestesia para transplante hepático 
intervivos: particularidades do receptor 
lactente
Autores: Ana Cláudia Mota Bonisson, Magda Lourenço Fernandes, Luis 
Eduardo Rias Cardoso, Camila Biazussi Damasceno, Isadora Megale 
Quadros, *Rodolfo Maia Domingues Ferreira

Instituição: Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Minas 
Gerais

JUSTIFICATIVA: O transplante hepático tem sido o tratamento 
de escolha para muitas doenças hepáticas terminais. É crescen-
te o número de pacientes pediátricos em espera para trans-
plante, mas a escassez de órgãos de doadores é fator limitante. 
O transplante de fígado de doador vivo oferece uma oportuni-
dade para reduzir esta lacuna de pacientes não operados. RE-
LATO DE CASO: Lactente, 12 meses, sexo feminino, peso 5,6 kg, 
com diagnóstico de cirrose hepática por deficiência de alfa-1 
antitripsina (Child-pugh C10-11) com internações prévias devi-
do à peritonite bacteriana espontânea e hiponatremia. Optado 
por transplante hepático intervivos, com doador sendo o pai. 
Procedimento realizado sob anestesia geral balanceada, indu-
ção com sevoflurano 2%, fentanil 5 mcg/kg, atracúrio 0,5 mg/
kg. Intubação orotraqueal com tubo 3.5 mm com balão. Manu-
tenção com sevoflurano 2% e atracúrio contínuo 0,3 mg/kg/h. 
Monitorização realizada com oximetria de pulso, cardioscopia, 
pressão arterial invasiva (artérias radial e pediosa), pressão ve-
nosa central, temperatura esofágica, capnografia, analisador 
de gases e débito urinário. Infusão intravenosa de ringer lacta-
to, albumina 5% e cloreto de sódio 0,9%, objetivando infusão 
de 10 ml/h de cristaloide. Terapia vasopressora com adrenalina 
0,1-0,3 mcg/kg/min, além de infusão contínua de heparina não 
fracionada 3UI/kg/hora. Tempo de isquemia fria de 45 minutos 
com boa perfusão do enxerto após anastomoses porto-por-
tal e da artéria hepática. Transfusão de 10 ml/kg de concen-
trado de hemácias e 1 UI de crioprecipitado. DISCUSSÃO: O 
transplante de fígado de doador vivo oferece vantagens ao 
paciente e ao enxerto em crianças pequenas, devido à dispo-
nibilidade de enxerto de tamanho adequado em tempo há-
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bil e menor tempo de isquemia fria. Os anestesistas têm que 
lidar com crianças desnutridas, com insuficiência hepática e 
suas consequências, o manejo intraoperatório apresenta de-
safios como manutenção da normovolemia, necessidade de 
reposição de soluções balanceadas, coloides, transfusão de 
hemocomponentes e hemoderivados, manutenção de nível 
de hemoglobina próximo a 8-10 mg/dl, plaquetas maior que 
50.000, INR 1.5-2.5, PVC 5-8 mmHg durante fase de ressecção 
e aumentada para 10 mmHg antes da reperfusão. Além disso, 
é necessário infusão contínua de heparina para prevenção de 
tromboses dos acessos e das anastomoses vasculares.
Referências

Bhadrinath N, Kusuma RH. Anesthetic management for liver transplantation in 
small children. Indian J Transplant. 2017; 11:153-6.

Kim EJ, Koo BN. Anesthetic management in pediatric liver transplantation. J Korean 
Soc Transplant. 2018; 32:31-7.

261 - Manejo de sangramento intraoperatório 
durante cirurgia cardíaca em lactente
Autores: Eneida Maria Vieira, Daniela Rosan Patini, Carolina de Olivei-
ra Sant’anna, *Albert Araujo Tizzo

Instituição: Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto

JUSTIFICATIVA: A anestesiologia cardiovascular pediátrica é 
uma área muito dinâmica, com desafios ímpares, dentre eles, o 
manejo de sangramento intraoperatório. Graças aos avanços das 
técnicas anestésicas, atualmente, milhões de crianças e adultos 
estão vivos e com suas cardiopatias congênitas tratadas. RELA-
TO DE CASO: lactente com 1 mês e 25 dias de vida; sexo masculi-
no; 3,2 kg; com diagnóstico de transposição das grandes artérias 
(TGA), comunicação interventricular (CIV) e coarctação de aorta 
(CA). Ecocardiografia transtorácica confirmou diagnósticos, mos-
trando discordância ventriculoarterial e detectou insuficiência 
mitral discreta, patência do canal arterial, aumento de câmaras 
direitas e shunt E-D. Encontrava-se na Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) intubado, em ventilação mecânica, estável hemodina-
micamente, recebendo alprostadil a 0,01 mcg/kg/min. Proposta 
cirúrgica: correção da TGA com fechamento da CIV por placa de 
pericárdio bovino e correção da CA. Chega à sala cirúrgica apre-
sentando frequência cardíaca de 109 bpm, pressão arterial mé-
dia de 39 mmHg e saturação arterial de oxigênio periférica de 
97%. A técnica escolhida foi a anestesia geral balanceada, moni-
torização padrão com pressão invasiva por cateterização da arté-
ria femoral, análise de PetCO2 expirada e oximetria cerebral. Feita 
indução com cetamina 3 mg, pancurônio 0,3 mg, sevoflurano 0,5 
CAM, sufentanila 6 mcg e manutenção com anestésico inalatório 
em baixa concentração (0,5 CAM) associado à dexmedetomidi-
na 0,5 mcg/kg/h. Adotada ventilação mecânica a VCP (15 a 20), 
PEEP 4-5, frequência respiratória 30-34, FiO2 100%, fluxo 2 l.min-1. 
Procedimento bem-sucedido, propostas cirúrgicas cumpridas, 
com duração de 450 minutos, sendo 210 minutos em circulação 
extracorpórea (CEC). Após saída de CEC, iniciado milrinone 0,7 
mcg/kg/min, nitroglicerina 1 mcg/kg/min, adrenalina 0,2 mcg/
kg/min, cloreto de cálcio 10 mg.kg-1.h-1 e revertida heparina com 
protamina na proporção 1:1,2 (total de 5500 UI de protamina). 
Por sangramento considerável neste momento final (com queda 
do hematócrito de 40% para 26%), dado o tempo de CEC pro-
longado e as particularidades da coagulação do lactente, houve 
a transfusão de 2 UI de plaquetas,  administração de 25 UI/kg1 
de concentrado de complexo protrombínico (CCP) e de 25 mg/
kg de Fibrinogênio sintético, controle de hipotermia e transfusão 
de 20 ml/kg de concentrado de hemácias. Devido à reincidência 

do sangramento com INR de 3, optamos pela complementação 
de mais 25 UI.kg-1  de CCP e 25 mg/kg de fibrinogênio sintético. 
Desta forma, foi possível atuar favoravelmente no distúrbio de 
coagulação, obtendo-se um desfecho positivo no caso. Após 
sucesso da estratégia e interrupção do sangramento, o paciente 
foi encaminhado de volta à UTI intubado, sedado com dexme-
detomidina, compensado hemodinamicamente com milrinone, 
nitroglicerina, adrenalina e cloreto de cálcio nas doses citadas, 
sem outras intercorrências.
Referência

Alanmanou E, Deutsch N, Kartha VM et al. Anesthesia and sedation for pediatric 
heart disease. In: Ungerleider RM, Nelson K, Cooper DS et al. Critical heart disease in 
infants and children. 3rd ed. Philadelphia: Elsevier, 2019. p.213-231.

265 - Parada cardiorrespiratória em lactente 
com Doença de Pompe
Autores: Alfredo Guilherme Haack Couto, Thaísa Lins de Melo, Carolina 
Félix Montes, Camila Resende de Paula, Luana Vieira Galvão, *Maria 
Augusta Lima Pereira

Instituições: Faculdade de Medicina de Petrópolis - Hospital Alcides 
Carneiro

JUSTIFICATIVA: A Doença Pompe (DP) é uma doença heredi-
tária, com a ocorrência de mutações no gene que codifica a 
alfa-glicosidase ácida, acarretando acúmulo lisossomal de gli-
cogênio. Na forma infantil, alterações como fraqueza muscular 
generalizada, miocardiopatia, hipotonia, hepatomegalia e in-
suficiência respiratória manifestam-se já nos primeiros quatro 
meses de vida. RELATO DE CASO: C.S.M., feminino, 5 meses, 
6 kg, ASA IIIE, portadora de cardiomiopatia hipertrófica, co-
municação interatrial e hipotonia generalizada, em investiga-
ção para DP, a ser submetida a gastrostomia. Monitorada com 
cardioscópio, oximetria de pulso e PNI. Acesso venoso PICC. 
Realizada indução inalatória com sevoflurano 8% e oxigênio 
100% sob máscara por cinco minutos. A primeira tentativa de 
intubação orotraquel foi malsucedida devido à falta de plano 
anestésico e recebeu propofol 2 mg EV. Subitamente, evoluiu 
com bradicardia (60 bpm), seguida de parada cardiorrespira-
tória em assistolia, apesar de atropina 0,1 mg EV. Iniciadas ma-
nobras de reanimação, com compressões torácicas externas, 
adrenalina 50 mcg EV e IOT com tubo 3,5 mmDI. Após 20 mi-
nutos, apresentou fibrilação ventricular e foi administrado cho-
que de 20J, com desfibrilador bifásico, com retorno para ritmo 
sinusal. O procedimento foi suspenso, a veia femural esquerda 
foi cateterizada e encaminhada à UTI em ventilação mecâni-
ca e aminas vasoativas (noradrenalina 0,2 mcg/kg/min e do-
butamina 5 mcg/kg/min EV). DISCUSSÃO: As doenças neu-
romusculares são desafiadoras na prática anestésica. A forma 
infantil da DP confere grave acometimento do tecido muscular 
esquelético, levando a miocardiopatia hipertrófica, que pode 
evoluir para dilatada por destruição das fibras musculares car-
díacas. Devido à hipertrofia do ventrículo esquerdo, podem 
desenvolver taquiarritmias supraventriculares e morte súbita, 
principalmente em situações de infecção, febre, desidratação 
e anestesia geral. Os cuidados com uso de fármacos na indu-
ção anestésica desses pacientes são primordiais. Uma revisão 
de série de casos de pacientes com DP submetidos à anestesia 
geral demonstrou ser elevada a ocorrência de arritmias e para-
da cardiorrespiratória com uso de propofol e sevoflurano em 
altas concentrações, sendo a cetamina capaz de proporcionar 
maior estabilidade hemodinâmica, com menor variabilidade 
da pressão arterial diastólica.
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Referência

Schieren M, Defosse J, Bohmer A,  et al. Anaesthetic management of patients with 
myopathies. Eur J Anaesthesiol, 2017; 34:1-9.

267 - Anestesia para correção de Síndrome de 
Bland White Garland em paciente pediátrico: 
relato de caso
Autores: Célia Diniz Lima Grossi, Soraia Menezes Genelhú, Andrei Var-
gas Vieira Lopes, Arthur Rocha Couzi Teixeira Pinto, Ruan Ribeiro de Oli-
veira, *Suelen Morais Sirio Rocha

Instituição: Vitória Apart Hospital

JUSTIFICATIVA: A síndrome de Bland White Garland, tam-
bém conhecida como Alcapa, é uma cardiopatia congênita 
rara (1:300.000 RN EUA) que traduz uma mortalidade superior 
a 90% ainda no primeiro ano de vida. A fisiopatologia da sín-
drome se resume na origem anômala da artéria coronária es-
querda, a partir do tronco arterial pulmonar, levando a roubo 
coronariano relativo. O resultado é uma baixa oxigenação do 
tecido cardíaco, sucedendo em isquemia crônica, disfunção 
da musculatura papilar, parede lateral do ventrículo, insufici-
ência cardíaca mitral e óbito. RELATO DE CASO: Paciente de 
dois meses, internado na UTI neonatal, peso 4,9 kg. História 
pregressa de bronquiolite, miocardiopatia dilatada com dis-
função ventricular esquerda e insuficiência renal aguda. Em 
uso de milrinone (0,6 mcg/kg/min), epinefrina (0,05 mcg/kg/
min) e furosemida. Ecocardiograma evidenciando disfunção 
sistólica significativa, com fração de ejeção de 38% e hiperre-
fringência de musculatura papilar, somada à imagem suges-
tiva de origem anômala de artéria coronária esquerda, com-
provada por meio de angiotomografia cardíaca. Na indução 
anestésica, foi utilizada monitorização com eletrocardiograma 
(derivações DII e V5), pressão arterial invasiva, oximetria de 
pulso e capnografia. Puncionado acesso venoso profundo em 
veia subclávia direita somada ao cateter central de inserção 
periférica já instalado. Foram mantidas as doses de epinefrina 
e milrinone durante a mesma, sendo realizada anestesia geral 
balanceada. Indução com sevoflurano em baixa concentração 
e aumento gradativo (até 4%), midazolam (0,4 mg/kg), fentanil 
(3 mcg/kg na indução; 6 mcg/kg  pré esternotomia, 8 mcg/kg  

pré cec), lidocaína 2% sem vasoconstritor (4 mg/kg), rocurônio 
(1,8 mg/kg em doses fracionadas), ácido tranexâmico (20 mg/
kg fracionada), vitamina C (200 mg pré cec), dexametasona (1 
mg/kg pré cec), intubação orotraqueal atraumática, com tubo 
número 4,0, sem cuff. Manutenção com sevoflurano inalató-
rio. Realizados exames intraoperatórios pré e pós circulação 
extracorórea. Término de procedimento sem intercorrências. 
Sendo encaminhada à unidade de terapia intensiva neonatal 
ainda intubada, com infusão contínua de milrinone (0,5 mcg/
kg/min) e epinefrina (0,1 mcg/kg/min). DISCUSSÃO: A sín-
drome Alcapa se mostra como uma doença congênita rara, 
na qual o manejo pré, intra e pós-anestésico são essenciais 
para o prognóstico e sobrevida dos pacientes. A cirurgia deve 
ser realizada precocemente a fim de evitar isquemias cardía-
cas e disfunções permanentes.

Referências

Molliedo LGV, Uribe AJ, Chimal JLA, et al. Case report: ALCAPA syndrome: success-
ful repair with an anatomical and physiological alternative surgical technique. 
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279 - Manejo anestésico de paciente pediátrico 
com síndrome de Hutchinson-Gilford 
(Progéria): relato de caso
Autores: Marcello de Albuquerque França, *Felipe José Medeiros de 
Oliveira, Lucas José Resende, Gabriela Veloso de Freitas, Clayton Gil de 
Castro, Ana Maria Vilela Bastos Ferreira

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG

JUSTIFICATIVA: A síndrome de Hutchinson-Gilford (Progéria) é 
doença genética rara, com incidência estimada de 1:8.000.000 
de nascidos-vivos, causada por mutação não-hereditária do 
gene LNMA, envolvido no reparo do DNA. Como resultado, ocor-
re senescência celular prematura, que se expressa em um fe-
nótipo de envelhecimento acelerado, retardo de crescimento e 
aterosclerose generalizada de início precoce. RELATO DE CASO: 
Sexo feminino, 11 anos, 12 kg, portadora da síndrome Progéria 
e displasia do desenvolvimento do quadril, evoluiu com luxação 
recidivante de articulação coxo-femoral direita, sendo indica-
da osteotomia. Devido ao risco aumentado de sangramento e 
instabilidade hemodinâmica, associado à previsão de longa du-
ração, decidiu-se por anestesia geral. Feita monitorização com 
cardioscopia, oximetria, PNI. Aplicados quatro puffs de lidocaína 
10% em orofaringe, seguida de infusão de dexmedetomidina 1 
µg/kg e cetamina 1,5 mg/kg em dez minutos, sendo alcançada 
sedação, com preservação de ventilação espontânea. Realizada 
laringoscopia direta, com visualização de epiglote móvel (Cor-
mack-Lehane IIIA). Verificada possibilidade de ventilação sob 
máscara, que ocorreu sem dificuldades. Em seguida, infundido 
propofol 2 mg/kg e succinilcolina 1 mg/kg, seguido de IOT com 
auxílio de bougie pediátrico (tubo 4,0, com cuff). Realizada ma-
nutenção anestésica com sevoflurano 0,7 CAM, cetamina 0,1 
mg/kg/h e dexmedetomidina 0,5 µg/kg/h. Procedimento evo-
luiu com sangramento maior que habitual, tendo sido infundido 
ácido tranexâmico 15 mg/kg ao início da cirurgia e, no perope-
ratório, feita reposição volêmica com 750 ml de ringer lactato e 
transfusão de concentrado de hemácias 10 ml/kg. Houve estabi-
lidade hemodinâmica e normotermia durante todo ato anesté-
sico. Após término da cirurgia, realizado bloqueio ecoguiado de 
nervos femoral e cutâneo lateral da coxa com ropivacaína 0,35%. 
Paciente extubada em sala e encaminhada ao CTI, sem queixas. 
Pós-operatório sem intercorrências, com bom controle de dor e 
ausência de complicações cardiovasculares. DISCUSSÃO: Pro-
géria é síndrome usualmente desconhecida pelo anestesiolo-
gista. VAD é frequente e relacionada à anatomia típica: mobili-
dade oral e cervical limitadas, micrognatia e dentição anormal. 
Assim, recomenda-se preparo para abordagem avançada. Nes-
se caso, havia disponibilidade de dispositivos supraglóticos, 
videolaringoscópio, fibroscópio e optou-se por estratégia que 
preservasse a ventilação espontânea. Doença aterosclerótica e 
fibrose miocárdica são comuns, sendo essencial evitar hipovo-
lemia, drogas que aumentem demanda miocárdica ou causem 
hipotensão. Merece atenção a prevenção de hipotermia: alo-
pecia e escassez de tecido subcutâneo aumentam a perda de 
calor. A mobilização do paciente deve ser cautelosa, devido à 
fragilidade osteomuscular. Analgesia pode ser alcançada com 
técnica multimodal associada a bloqueios regionais. Por fim, 
apesar do aspecto senil característico, trata-se de paciente pe-
diátrico e que deve ser abordado como tal. 
Referência

Nijs K, Van de Velde M, Hoogma D. Anesthetic considerations in children with 
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282 - Manejo anestésico em criança portadora 
de higroma cístico oral: relato de caso
Autores: Douglas Kaíque de Oliveira Lopes, *Gustavo Henrique França 
de Moraes, Ramon Arruda Câmara Santos, Gustavo Henrique Lima de 
Oliveira, Leonardo Augusto Barbosa Magalhães Simões

Instituição: Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira 
/ IMIP, Recife / PE, Brasil
JUSTIFICATIVA: Situações de via aérea difícil (VAD) antecipadas 
são raras em pacientes pediátricos (PP), representando 0.5% dos 
casos de VAD nesta população. VAD em PP pode estar associa-
da a doenças dos tecidos moles, malformações maxilo-faciais, 
anomalias na boca, língua e/ou dentes, doenças na coluna cer-
vical e história de obstrução de via áerea (VA) prévia. Higromas 
císticos (HC) são malformações congênitas do sistema linfático, 
originando-se de falhas em anastomoses veno-linfáticas. Resul-
tam em estase linfática e formação de cistos, manifestando-se 
geralmente como massas cervicais. RELATO DE CASO: Paciente 
feminina, 3 anos, 15 kg, ASA I, Mallampati 4, portadora de HC su-
blingual, submetida à cirurgia para ressecção de lesão há dois 
anos. Apresentou recorrência do quadro há quatro meses, com 
lesão impedindo o fechamento da boca. Foi admitida em hos-
pital terciário para confecção de traqueostomia. Após monitori-
zação básica, foram iniciados sedação com 5 mg de dextroceta-
mina endovenosa (EV), suporte adicional de O2 via cateter nasal 
(2L/min) e administrada dexmedetomidina 1 µg/kg EV ao longo 
de 10 minutos, posteriormente modificada para 0.6 µg/kg/h EV, 
em infusão contínua. Realizada, em seguida, infiltração local 
com lidocaína 1%, tendo a paciente reagido com movimenta-
ção, sendo realizada dose adicional de 5 mg de dextrocetamina 
EV em bólus. Apresentou oximetria de pulso (SaO2) de 98-99% 
por todo o procedimento, em ventilação espontânea (VEP). Du-
rante manipulação da traqueia para a canulização com o traque-
óstomo, a paciente novamente reagiu, sendo administrada nova 
dose de dextrocetamina 5 mg EV e anestesia transtraqueal com 
lidocaína 1%. Realizada então a canulação da traqueia com êxito. 
Ao final do procedimento, duração total de 50 minutos, foi inter-
rompida a infusão da dexmedetomidina e retirado cateter nasal, 
sendo a paciente levada à sala de recuperação pós-anestésica 
(SRPA), com SaO2: 96% em ar ambiente. Foi encaminhada para 
enfermaria após 30 minutos, sem intercorrências. DISCUSSÃO: 
A presença de um tumor em cavidade oral impossibilitava uma 
manipulação segura durante o procedimento, sem o risco de 
comprometer a VA da paciente. O manejo desta situação deve 
objetivar a manutenção da VEP até que se garanta uma VA defi-
nitiva. A associação de fármacos demonstrada neste relato pro-
porcionou a manutenção da VEP e da patência da VA. A alta da 
SRPA deve ocorrer com o paciente acordado e com parâmetros 
respiratórios estáveis, como também ilustrado no caso.
Referências
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285 - Uso de cetodex para sedação sob 
ventilação espontânea em paciente pediátrico 
com insuficiência cardíaca grave submetido à 
manometria pré-transplante cardíaco: 
relato de caso
Autores: Luis Eduardo Rias Cardoso, Paula Cristina Ferreira Dias, Diego 

Junior Queiroga de Aquino, Camila Biazussi Damasceno, José Lucas 
Ubaldo Melo Gomes, *Barbara Lorena Silva de Souza
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Gerais

JUSTIFICATIVA: A sedação sob ventilação espontânea se des-
taca como técnica alternativa em situações nas quais a seda-
ção profunda representa risco proibitivo ao paciente, como 
nos casos de via aérea e ventilação difíceis, labilidade pressóri-
ca indesejada e quando se deseja evitar o uso de O2 suplemen-
tar. Essa técnica, no entanto, pode representar um desafio. As-
sim, relata-se um caso de paciente pediátrico com insuficiência 
cardíaca (IC) grave submetido a manometria pré-transplante 
cardíaco com o uso da cetamina e da dexmedetomidina como 
técnica para sedação. RELATO DE CASO: APS, masculino, 11 
anos, 26 kg, com IC grave devido à miocardiopatia dilatada 
idiopática. O paciente permaneceu internado 22 dias para tra-
tamento de descompensação da doença de base, apresentan-
do congestão pulmonar e ascite moderada à grave. A ecocar-
diografia transtorácica estimou FEVE de 27% e PSAP 34 mmHg. 
Foi indicado transplante cardíaco. Após estabilidade clínica, 
foi programada manometria via artéria femoral propedêuti-
ca. Para esse procedimento, era indesejável grandes variações 
pressóricas e o uso de O2 suplementar. O paciente foi admiti-
do consciente, PA 102x65 mmHg, SpO2 98% em ar ambiente. 
Após monitorizado, foi realizada venóclise em MSE e adminis-
trado bólus de 0,6 mg/kg de cetamina e 0,6 mcg/kcg de dex-
medetomidina durante 15 minutos. Para manutenção, infusão 
contínua de cetamina e dexmedetomidina a 0,2 mg/kg/h e 0,2 
mcg/kg/h, respectivamente. O paciente manteve estabilidade 
hemodinâmica e bom padrão respiratório, dispensando o uso 
de drogas vasoativas e de O2 suplementar. O procedimento foi 
concluído com sucesso e o paciente foi transferido estável e 
consciente à sala de recuperação. DISCUSSÃO: A sedação sob 
ventilação espontânea permite a manutenção das trocas ga-
sosas e da patência das vias aéreas, protege contra broncoas-
piração e previne grandes variações da pressão arterial. Assim, 
essa técnica se destaca em um cenário cuja manutenção do 
driving respiratório e a estabilidade hemodinâmica frente a 
um estímulo são imperativos. O uso do cetodex é promissor 
nesses casos, visto que, em conjunto, essa drogas permitem 
uma sedação com menor latência, garantem a manutenção da 
ventilação espontânea e minimiza os efeitos adversos presen-
tes quando a cetamina e a dexmedetomidina são empregadas 
isoladamente, garantindo estabilidade hemodinâmica. O pre-
sente caso exemplifica o emprego bem sucedido do cetodex 
como alternativa às técnicas clássicas de sedação e corrobora a 
necessidade de individualizarmos a técnica anestésica de acor-
do com o contexto clínico de cada paciente.
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294 - Anestesia para laparotomia por abdome 
agudo em recém-nascido com cardiopatia 
congênita cianótica complexa após Blalock 
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JUSTIFICATIVA: Atresia tricúspide é uma cardiopatia cianóti-
ca congênita decorrente da agenesia da valva tricúspide, com 
ausência de fluxo atrioventricular direitos. Entender a fisiologia 
e anatomia do paciente e defeitos residuais pós-correções ci-
rúrgicas é necessário ao planejamento anestésico-ventilatório 
e manejo de complicações. CASO CLÍNICO: THOS, masculino, 
5 meses, 5,6 kg. Admitido com quadro de obstrução intesti-
nal e sepse de foco abdominal com indicação de laparotomia 
exploradora. Portador de cardiopatia congênita complexa 
cianogênica (atresia tricúspide, comunicação interventricular 
pequena, ventrículo direito hipertrófico e hipoplasia em grau 
importante) com abordagem cirúrgica neonatal (Blalock Taus-
sig modificada por esternotomia) e pós-operatório tardio de 
hérnia diafragmática direita; Recém-nascido pré-termo (34 se-
manas + 3 dias) e baixo peso. Saturação de O2 basal de 84% 
em ar ambiente. Uso domiciliar de furosemida, AAS, enalapril. 
Evoluiu com piora laboratorial, leucocitose com desvio para 
esquerda, alargamento de PTT e RNI 1,81. Prescrito vitamina 
K e plasma 10 ml/kg. Encaminhado ao bloco cirúrgico com 
urgência. Realizada indução anestésica com fentanil 4 mcg/
kg, succinilcolina 1,2 mg/kg, propofol 2 mg/kg, atracúrio 3 
mg. Intubação Orotraqueal sem intercorrências. Manutenção 
com sevoflurano, fração inspirada de oxigênio (FiO2) de 60% 
e repique de rocurônio 3,5mg e fentanil 10 mcg. Transferido 
para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) intubado e sem 
vasopressores. Duração de 95 minutos. Relatório cirúrgico com 
ressecção de 20 cm de intestino delgado e ileostomia. Extu-
bado em CTI no dia seguinte. DISCUSSÃO: A correção cirúr-
gica de Blalock-Taussig modificado consiste na anastomose 
subclávio-pulmonar paliativa para permitir fluxo sanguíneo 
ao pulmão.  Quando há anatomia funcional univentricular, as 
circulações funcionam em paralelo, assim na circulação pul-
monar e na sistêmica ocorrem mistura de sangue oxigenado 
e sangue não-oxigenado. Nesse contexto, saturações arteriais 
de O² próximas de 80% são fisiológicas. Nas cardiopatias con-
gênitas complexas, o manuseio hemodinâmico do paciente é 
mais importante do que a escolha farmacológica anestésica na 
tentativa de manter o equilíbrio entre as duas circulações. Nes-
ce caso, altas taxas de FiO2 (administração excessiva) e hipo-
capnia foram evitados para que não ocorresse vasodilatação 
(redução resistência vascular) pulmonar com aumento de fluxo 
sanguíneo em detrimento do fluxo sanguíneo sistêmico; assim 
como a hipoxemia e a hipercapnia, que geram vasoconstrição 
pulmonar com desvio do sangue para a circulação sistêmica. 
Foi evitado ar na linha de acesso vascular pelo risco de embolia 
gasosa cerebral e mantida estabilidade hemodinâmica duran-
te todo o procedimento. 
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340 - Anestesia para tratamento intraparto 
extrauterino de feto com cisto adenomatoide 
gigante de pulmão: um relato de caso
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Cardoso Neves, Alex Julio Tramontini, Lauro Afonso Côrtes Bogniotti, 
Alexandre Nascimento de Carvalho

Instituições: Hospital Brasília - Hospital Regional do Gama

JUSTIFICATIVA: O tratamento intraparto extrauterino (EXIT) é 
um procedimento cirúrgico feito por cesariana com o recém-
-nascido (RN) ainda ligado à mãe através do cordão umbilical. 
Sua indicação consiste em garantir com segurança o acesso 
à via aérea de RN com diagnóstico pré-natal de malformação 
que põe em risco a ventilação, como massas cervicais vo-
lumosas ou cistos pulmonares, ao mesmo tempo em que se 
mantém a oxigenação do feto através da placenta. Relata-se 
um caso de EXIT executado para correção de malformação 
adenomatoide de pulmão e discute-se a conduta anestésica. 
RELATO DE CASO: Gestante de 28 anos, G1P0, 36 semanas de 
gestação, feto com lesão pulmonar de 33,5 cm3 avaliada por 
USG e RM. Venóclise calibrosa, monitorização básica, pressão 
arterial invasiva, BIS e TOF. Bloqueio peridural (BP) lombar 
contínuo, seguido por indução em sequência rápida com in-
tubação orotraqueal sem intercorrências. Manutenção com 
sevoflurano titulado conforme BIS e fase da cirurgia. Infusão 
contínua de fenilefrina com alvo de PAS materna > 100 mmHg. 
Após cirurgia iniciada, realizada uterotomia e extração parcial 
do feto. Intubação bem-sucedida da criança com cânula 3 mm 
sem balonete, monitorização fetal com oximetria de pulso (OP) 
e ecocardiografia transtorácica (ETT) sob técnica asséptica. 
Anestesia fetal com fentanil (20 mcg/kg), midazolam (0,1 mg/
kg) e cetamina (3 mg/kg) por via intramuscular. Toracotomia e 
luxação de massa cística para fora do tórax, permitindo então 
a extração total do feto, clampeamento do cordão umbilical e 
posterior canulação. Duração do EXIT de 15’. Realizada admi-
nistração materna de ocitocina e metilergometrina. No RN, a 
exérese da lesão cística ocorreu sob anestesia geral em outra 
sala, sem intercorrências. Ao final, RN encaminhado intubado 
para UTI neonatal. Tempo cirúrgico total de três horas e meia. 
DISCUSSÃO: A técnica EXIT permitiu a correção da massa pul-
monar com maior segurança, pois a ventilação pulmonar do 
feto pode causar colapso cardiovascular. Durante o procedi-
mento, deve-se manter a circulação uteroplacentária, além de 
proporcionar relaxamento uterino adequado. É fundamental 
a presença de dois anestesiologistas em sala para assistência 
simultânea à mãe e ao RN. A videolaringoscopia em RN sub-
metido ao EXIT é uma opção a ser considerada. A monitoriza-
ção fetal é mandatória após extração parcial e pode ser feita 
com OP e ETT. O tônus uterino deve ser restaurado logo após a 
extração placentária para evitar hemorragia. Atenção deve ser 
dada aos alvos para oxigenação fetal e risco de instabilidade 
materna após extração fetal.
Referências

Weber SU, Kranke P. Anesthesia for predelivery procedures: ex-utero intrapartum 
treatment/intrauterine transfusion/sugery of the fetus. Curr Opin Anesthesiol 2019; 
32:291-7. 

Hoagland MA, Chatterjee D. Anesthesia for fetal surgery. Pediatr Anesth. 2017; 
27:346–57.

349 - Manejo de via aérea em pediatria para 
exérese de extenso cisto sublingual congênito
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JUSTIFICATIVA: A abordagem de via aérea é uma preocupa-
ção frequente na anestesia pediátrica devido às suas peculia-
ridades anatomofisiológicas. A obstrução de via aérea e a di-
ficuldade de intubação são eventos desafiadores em crianças 
portadores de cistos extensos de cavidade oral. A adequada 
abordagem é providencial para minimizar e evitar complica-
ções. RELATO DE CASO: Paciente 5 meses, feminino, ASA I, 
6.400g, nascida a termo e sem alergias. Auscultas pulmonar 
e cardíaca sem alterações. Cisto sublingual extenso toman-
do toda cavidade bucal e impossibilitando fechamento da 
mesma. Solicitado à equipe cirúrgica a permanência em sala 
durante a indução para eventual necessidade de via aérea ci-
rúrgica ou aspiração do conteúdo cístico. Material de via aérea 
difícil e aspirador testados e separadas previamente diluições 
de succinilcolina e atropina. Paciente trazida à sala operatória 
acompanhada da mãe. Feita indução inalatória sob mascara fa-
cial com sevoflurano, observando-se manutenção de patência 
de via aérea. Acesso venoso periférico calibre 24G e adminis-
trado propofol 2 mg/kg, fentanil 3 mcg/kg, lidocaína 2% sem 
vasoconstrictor 1 mg/kg. Após início de apneia, a ventilação 
sob máscara facial foi efetuada sem dificuldades. Intubação 
após apreensão da ponta da língua e tração, manobra de BURP 
e leve rotação da cabeça à esquerda, Comarck-Lehane: 2, utili-
zado tubo orotraqueal 3,5 mm sem balonete, com auxílio de 
guia, fixado e mantida anestesia com sevoflurano. Feito dipiro-
na 30 mg/kg, dexametasona 0,15 mg/kg, ondansentrona 0,15 
mg/kg. Procedimento sem intercorrências. Paciente extubada 
em sala operatória e levada à SRPA com Aldrete-Kroulik:9. DIS-
CUSSÃO: A anatomofisiologia peculiar torna o manejo da via 
aérea em pediatria um desafio. A menor eficiência respirató-
ria proveniente da imaturidade pulmonar e da musculatura 
torácica, especialmente em lactentes, leva ao início da oclu-
são alveolar ainda na expiração normal, além de induzir facil-
mente à fadiga em pequenas obstruções de via aérea. Aliado 
a esses fatores, a alta demanda de oxigênio decorrente da 
maior taxa metabólica e a menor reserva pulmonar advin-
da da maior relação ventilação alveolar/capacidade residu-
al funcional, torna o lactente mais susceptível à hipoxemia, 
evento potencialmente catastrófico. A presença de cistos 
orais torna iminente o laringoespasmo e a broncoaspiração 
pelo eventual extravasamento de liquido, além da possibili-
dade de obstrução de via aérea, o que torna o cenário ainda 
mais desafiador. O planejamento, material testado e pronto 
para uso, bem como obtenção de protocolos simples são me-
didas salvadoras em momentos de urgência. 
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365 - Manejo anestésico do recém-nascido com 
anomalias cardíacas e intestinal
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JUSTIFICATIVA: A anestesia geral em recém-nascido (RN) é 
um desafio para o anestesiologista, especialmente em pa-
cientes com malformações cardíacas congênitas. Ânus imper-
furado consiste em uma malformação que cursa com a não 

eliminação de mecônio, aumento da pressão intra-abdominal 
e, consequentemente, dificuldade ventilatória. A realização 
de anestesias para cirurgias não cardíacas em pacientes com 
cardiopatias congênitas complexas é cada dia maior e, por sua 
maior morbimortalidade perioperatória, o conhecimento acer-
ca das repercussões clínicas torna-se imperativo. RELATO DE 
CASO: RN, 3 dias, masculino, a termo 3,45 kg, com ânus imper-
furado, defeito total do septo atrioventricular, atresia pulmo-
nar, transposição de grandes vasos da base e persistência do 
canal arterial. Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
neonatal, em IOT e VM, em uso de dobutamina 10 mcg/kg/min 
e prostaglandina E1 1 mcg/kg/min. O paciente foi submetido 
à colostomia sob anestesia geral, ventilado com O2 a 21%. In-
dução com fentanil 15mcg, dextrocetamina 8 mg, atropina 0,1 
mg, midazolam 0,8 mg e cisatracúrio 2 mg. Acesso venoso em 
veia umbilical e membro superior direito, pressão arterial in-
vasiva em artéria radial direita. Mantidas frequência cardíaca 
entre 108 e 192 bpm, frequência respiratória entre 30-36 irpm, 
pressão arterial média de 37 mmHg, saturação prévia entre 
70-75% e, após drenagem de grande quantidade de mecônio, 
houve estabilização da saturação entre 90 e 93%, com pontu-
ais episódios de dessaturação. Foram preparadas soluções de 
adrenalina e fenilefrina, caso fosse necessária a administração 
de vasopressores e evitar o desvio do fluxo pulmonar. A aneste-
sia durou 68 minutos. Procedimento cirúrgico sem intercorrên-
cias. Em seguida, o RN foi levado à UTI sob IOT e VM, hemodina-
micamente estável, utilizando prostaglandina e dobutamina. 
É de extrema importância entender a fisiologia e a anatomia 
das cardiopatias congênitas. Nas cardiopatias complexas duc-
to dependentes, manter o ducto arterial patente com infusão 
contínua de prostaglandina, utilizar níveis baixos de O2, admi-
nistrar vasodilatadores da circulação pulmonar como óxido 
nítrico (NO) e evitar a vasodilatação sistêmica a fim de inibir o 
desvio do fluxo pulmonar, são condutas benéficas. A hipoter-
mia pode ser prejudicial, aumentando a viscosidade do sangue 
e o trabalho cardíaco. A FC e o débito cardíaco aumentados são 
mecanismos compensatórios para manter a oxigenação dos 
órgãos vitais. O equilíbrio hemodinâmico e ventilatório nessas 
situações desafiadoras exige atenção total, visando ao menor 
risco de morbimortalidade.
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406 - Anestesia para hemisferectomia cerebral 
em paciente com encefalite de Rasmussen
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JUSTIFICATIVA: Esse relato discorre sobre anestesia geral ve-
nosa total em paciente portador de encefalite de Rasmussen. 
RELATO DE CASO: Feminino, 8 anos, 46 kg, IMC 31 kg/m²,  
portadora de encefalite de Rasmussen, submetida a amigda-
lohipocampectomia direita e hemisferectomia cerebral direita 
eletiva devido à refratariedade do tratamento clínico de crises 
convulsivas parciais, com generalização secundária (apesar de 
diversas combinações de anticonvulsivantes) e paresia pro-
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gressiva do dimídio esquerdo. Realizada avaliação pré-anesté-
sica, feita reserva de hemoderivados e de vaga em CTI. História 
de via aérea difícil prévia por relato da mãe. Criança monito-
rizada com cardioscopia, oximetria, pressão não invasiva, ve-
nóclise em membro inferior direito e, após indução anestésica, 
monitorizada diurese por SVD, pressão arterial invasiva e ca-
teter venoso central. Realizada indução venosa com propofol 
(TCI alvo 4 mcg/ml), remifentanil (TCI alvo 4 ng/ml), rocurônio 
(2 DE95). Intubação orotraqueal por laringoscopia direta sem 
intercorrências, ventilação controlada a volume. Manutenção 
com remifentanil (alvo entre 3-5 ng/ml) e propofol (3-4 mcg/
ml), almejando um BIS de 40 – 50. Fluidoterapia guiada por 
metas de delta pCO2 > 6, Svc> 75%, lactato < 1,8 e desafios 
volêmicos baseados no delta PP, utilizado como base 4ml/kg/h 
para reposição de perdas insensíveis. Permaneceu eutérmica, 
com manta e fluidos aquecidos. Usado fenilefrina de 0,01 a 
0,5 mcg/kg/min para manter PAM >60. Glicemia capilar inicial 
de 110, mantendo 118-132 no intraoperatório. Realizados ga-
sometrias arteriais e hemogramas; hemoglobina se manteve 
estável, porém houve elevação de sódio (2a hora: 137; 8a hora: 
145) e aumento da diurese (~8 ml/kg/h) após a metade da ci-
rurgia. Suspeitada diabetes insipidus devido à manipulação da 
região da neurohipófise, porém diurese normalizou no pós-
-operatório, não realizada investigação adicional. Encaminha-
da ao CTI hemodinamicamente estável sem aminas vasoativas, 
mantendo diurese de 8 ml/kg/h e em ventilação mecânica con-
trolada. Paciente extubada após 12 horas no CTI, sem novos 
déficits motores e manutenção de capacidade cognitiva, além 
de controle total das crises epilépticas. DISCUSSÃO: A Encefa-
lite de Rasmussen é uma desordem neurológica, de provável 
etiologia autoimune, com lesão inflamatória unihemisférica e 
consequente atrofia ipsilateral, declínio progressivo das fun-
ções motora e cognitiva, epilepsia intratável e hemiparesia 
progressiva. A progressão dos sintomas geralmente ocorre 
em meses ou poucos anos e as medicações antiepilépticas e 
imunossupressoras são usualmente ineficazes no controle do 
avanço da doença. O tratamento cirúrgico com desconexão 
hemisférica tem sido considerado de escolha para supressão 
total das convulsões, à custa da perda irreversível das funções 
dependentes desse hemisfério.
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JUSTIFICATIVA: O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é 
um transtorno do desenvolvimento neurológico, caracteriza-
do por dificuldades de comunicação e interação social e pela 
presença de comportamentos e/ou interesses repetitivos ou 
restritos. Esses sintomas configuram o núcleo da doença, mas 
a gravidade de sua apresentação é variável, agravando assim 
os desafios de uma condução anestésica de qualidade, pois os 
problemas de comportamento dificultam desde a garantia de 
um acesso venoso até a indução anestésica. RELATO DE CASO: 
Paciente, sexo masculino, 12 anos, 42 kg, com diagnóstico de 
Transtorno do Espectro Autista desde os 5 anos de idade, em 

uso de melatonina diariamente e acompanhamento contínuo 
com neurologista, programado eletivamente para correção de 
Tendinopatia de Aquileu. Paciente agitado e confuso quando 
admitido no centro cirúrgico, sem acesso venoso periférico. 
Após avaliação inicial e pela importante agitação psicomotora 
do paciente, foi decidida administração intramuscular de ce-
tamina 20 mg e dexmedetomedina 20 µg. Após efetiva seda-
ção, paciente foi adequadamente monitorizado e puncionado 
acesso venoso periférico. Decidida manutenção anestésica 
com propofol, remifentanil e dexmedetomedina guiada por 
BIS entre 40-60. Procedimento ocorreu sem intercorrências, 
com despertar tranquilo e recuperação em sala pós-anestési-
ca, com manutenção de dexmedetomedina em BIC para evitar 
novos episódios de agitação psicomotora. DISCUSSÃO: A con-
dução de uma anestesia pediátrica apresenta vários desafios 
particulares. Uma das maiores particularidades é a variação 
de comportamento e de respostas na indução, principalmen-
te em desordens de comportamento. Portanto, a combina-
ção de dexmedetomedina, um agonistas alfa-2 adrenégicos, 
na dose 0,5 ug/kg associado com a cetamina, antagonista do 
receptor NMDA, na dose 0,5 mg/ kg, foi fundamental para 
garantir a sedação e ansiolise. Em relação à dexmedetome-
dina, seu uso tem aumentado para procedimentos curtos e 
também para situações que demandam sedação prolonga-
da. Pode ser usada como agente único ou combinada com 
opioide ou cetamina, por exemplo.
Referência

Lubisch N, Roskos R, Berkenbosch JW. Dexmedetomidine for procedural sedation in 
children with autism and other behavior disorders. Pediatr Neurol. 2009; 41: 88-94.

429 - Anestesia geral e bloqueio do 
compartimento da fáscia ilíaca em criança com 
Síndrome de Myhre: um relato de caso
Autores: *Ewerton Aryel Sales Sobreira, Mariano Paiva Souza, Marcus 
Vinícius Ribeiro e Silva, Lauro Afonso Côrtes Bogniotti, Hugo Muscelli 
Alecrim, Aglon Cezar Ferreira Moreno

Instituições: Hospital Brasília - Hospital Regional do Gama

JUSTIFICATIVA: A Síndrome de Myhre (SM) é uma condição 
genética rara, autossômica dominante, multissistêmica e pou-
co reportada na literatura. Caracterizada por fibrose prolifera-
tiva, progressiva, espontânea ou após traumas teciduais e, por 
essas razões, tem importância no contexto anestésico-cirúrgi-
co. Destacam-se alterações laringotraqueais e estenose sub-
glótica. Relata-se uma anestesia para epifisiólise de fêmur à di-
reita e fixação profilática de cabeça de fêmur contralateral em 
criança com SM. RELATO DE CASO:  Masculino, 12 anos, 40 kg. 
Histórico de autismo, sem outras comorbidades. Dentes com 
graves distorções e palato ogival, abertura bucal normal. Moni-
torizado com ECG, oximetria de pulso, PNI, analisador de gases 
e termômetro. Indução anestésica com sevoflurano a 6%, oxi-
gênio a 100%, fentanil 2 mcg/kg e propofol 3 mg/kg, seguida 
por introdução de máscara laríngea no 3 e VM modo PCV-VG. 
Quimioprofilaxia com cefazolina. Decúbito dorsal horizontal, 
sem intercorrências. Ao término, bloqueio do compartimento 
da fáscia ilíaca bilateralmente com ropivacaína 0,2% (máximo 
3 mg/kg) guiado por USG, além de dipirona 2 g, cetorolaco 30 
mg, dexametasona 4 mg e ondansetrona 4 mg EV. Boa evo-
lução clínica, alta hospitalar após 8 horas. DISCUSSÃO: Na 
avaliação pré-anestésica de pacientes com SM, deve-se checar 
procedimentos prévios com intubação orotraqueal (IOT); pes-
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quisa de comorbidades cardiovascular; doença pulmonar obs-
trutiva ou restritiva; além de alterações de VA superiores, pois 
o trauma tecidual pode gerar estenose. Recomenda-se minimi-
zar o número de tentativas de IOT pelo risco de estenose; uso 
de tubos menores, de preferência sem cuff; intubação cuidado-
sa e mensuração da pressão no balonete. No caso relatado, op-
tou-se por dispositivo supraglótico, menos traumático. Além 
de bloqueio periférico para reduzir o tempo de internação, 
melhorar mobilidade, permitir reabilitação precoce e conse-
quentemente, reduzir aderências. A Síndrome de Myhre exige 
do anestesiologista conhecimento adequado para prevenir as 
complicações em vias aéreas. A estratégia adotada de acesso à 
via aérea, analgesia multimodal com bloqueio periférico foi sa-
tisfatória para rápida recuperação e redução das complicações.
Referências
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15. 

Starr LJ, Lindor NM, Lin AE. Myhre syndrome. 2017 Apr 13. In: Adam MP, Ardinger 
HH, Pagon RA, et al. (Ed.). GeneReviews. Seattle (WA): University of Washington, Se-
attle; 1993-2020. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK425723/
pdf/Bookshelf_NBK425723.pdf.

435 - Manejo de via aérea difícil em criança 
portadora de mucopolissacaridose
Autores: Vera Coelho Teixeira, Tânus Vital Saúde, Flávia Aparecida Re-
sende, *Guilherme Augusto Rodrigues Costa, Aline Medeiros, Daiane 
Gonçalves Pinto

Instituição: Hospital Felício Rocho

JUSTIFICATIVA: A mucopolissacaridose tipo 1 (MPS1) é um 
erro inato do metabolismo que leva ao acúmulo lisossomal 
do sulfato de dermatano e sulfato de heparano. Existem va-
riantes de apresentação, dependendo do grau de deficiência 
enzimática. Na forma mais grave, as deformações esqueléticas 
e o atraso no desenvolvimento motor e intelectual são os prin-
cipais sintomas. Outras manifestações incluem opacificação 
da córnea, organomegalias, doença cardíaca, baixa estatura, 
hérnias, dismorfismo facial e hirsutismo. Devido às alterações 
anatômicas e fisiológicas nesses pacientes, o manejo da via aé-
rea pode ser um desafio para os anestesiologistas. RELATO DE 
CASO: ROOR, 7 anos, 36 kg, portador de MPS1 e hipertensão 
pulmonar moderada, com proposta de realização de hernior-
rafia umbilical pela equipe da cirurgia pediátrica. Na avaliação 
pré-anestésica foi relatado pela mãe que a criança apresentava 
déficit neurocognitivo moderado e era portadora da síndrome 
da apneia obstrutiva do sono. Ao exame físico ficou constata-
do macroglossia, prognatismo, pescoço curto e largo, mobili-
dade cervical limitada e distância tireomentoniana reduzida 
e Mallampatti 3. Com essas informações, a equipe de aneste-
siologia optou pela realização da indução anestésica em sequ-
ência e utilização de fibroscópio flexível. Após três tentativas 
sem sucesso, optado por intubação com videolaringoscópio e 
passagem de bougie sob visão. O tubo endotraqueal foi pas-
sado pelo bougie e a intubação confirmada por capnografia 
e ausculta bilateral do tórax. O ato cirúrgico transcorreu sem 
intercorrências e ao final do procedimento o paciente foi ex-
tubado em ventilação espontânea e após despertar efetivo. 
Devido às comorbidades, foi optado por encaminhamento da 
criança ao CTI pediátrico, onde foi admitido estável. DISCUS-
SÃO: O manejo da via aérea em pacientes pediátricos é parti-
cularmente difícil devido às alterações anatômicas comparado 

aos adultos e as complicações respiratórias são uma das causas 
mais comuns de mortalidade e de morbidade de crianças no 
perioperatório. Crianças portadoras de determinadas síndro-
mes, como a MPS, podem apresentar preditores de via aérea 
difícil, necessitando um bom planejamento da anestesia.  Os 
consensos mais recentes orientam que durante a intubação 
é importante melhorar a visualização das cordas vocais com a 
manipulação externa da laringe e selecionar a lâmina e o tubo 
mais adequados. O número de tentativas não deve exceder 
três, sempre alterando a técnica ou o provedor a cada tentati-
va e chamando por ajuda. Considerar dispositivos alternativos 
como videolaringoscópio, fibroscópico ou outro tipo de lâmi-
na em caso de falha. Os dispositivos supraglóticos são outra 
opção, até mesmo como conduto para intubação. Por fim, 
em alguns casos, pode ser necessária uma via aérea cirúrgica, 
como cricotireoidostomia ou traqueostomia.
Referência
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454 - Manejo anestésico da correção híbrida 
de atresia tricúspide tipo II com hiperfluxo 
pulmonar
Autores: Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz, Gretel Oliveira Nico-
lau, Fernanda Lourenço Furigo, *José Venas Passos Neto, Caetano Nigro 
Neto, Fábio Luis Ferrari Regatieri

Instituições: CET IPAR Hospital Geral de Itapevi/São Camilo Pompéia

JUSTIFICATIVA: Atresia de tricúspide (AT) incide em 2,7% dos 
nascidos-vivos e se caracteriza pela ausência ou imperfuração 
da conexão atrioventricular direita. Apresenta-se com cianose 
em 88% dos casos e depende do canal arterial patente (CA) 
para manter fluxo pulmonar ou sistêmico, a depender da con-
cordância (tipo I) ou discordância (tipo II) atrioventriculares e 
também do tamanho da comunicação interventricular (CIV). 
Relata-se, a seguir, o manejo anestésico de um neonato por-
tador de AT tipo II com hiperfluxo pulmonar e submetido à 
cirurgia híbrida. CASO CLÍNICO: Feminino, 1 ano e 28 dias, 
3,6 kg, ASA IV, internada na UTI em status pós-parada cardior-
respiratória, portadora de cardiopatia congênita cianogênica. 
Ecocardiograma mostra comunicação interatrial (CIA) de 8,8 
mm, CIV de 4,5 mm e CA de 5,4 mm com shunts bidirecionais, 
hipoplasia de ventrículo direito (VD), transposição de grandes 
artérias (TGA), coarctação da aorta (CoA) e dilatação de tronco 
e artéria pulmonar (AP) esquerda. Admitida intubada na sala 
híbrida em uso de 1 mcg/kg/min de milrinone e prostaglan-
dina E1 (PGE1) para bandagem de AP e colocação de stents 
na CoA, CA e CIV. Monitorizada, colocado oxímetro em mão e 
pé e cateter na artéria radial direita. Iniciado sevoflurano a 1%, 
feito sulfato de magnésio, midazolam, fentanil e pancurônio. 
Paciente foi submetida a aortoplastia via carótida e esternoto-
mia, mantendo ritmo sinusal, pressão arterial média (PAM) de 
40 mmHg, SpO2 89% e PaCO2 60 mmHg. Durante a bandagem 
de AP esquerda cursou com bradicardia e SpO2 60%. Avisado 
o cirurgião, introduzido adrenalina a 0.1 µg/kg/min. Após me-
lhora progressiva, chegando a SpO2 78%, prosseguiu-se com a 
suspensão da PGE1 e implante de stent em CA e CIV. Procedi-
mento finalizado sem outras intercorrências com hematócrito 
de 44% e balanço volêmico positivo de 90ml. Paciente segue 
intubada e hemodinamicamente estável com milrinone para 
UTI sob cuidados intensivos. DISCUSSÃO: O fechamento do 
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CA com a idade em portadores de cardiopatia congênita cia-
nogênica com hiperfluxo pulmonar leva ao risco de insufi-
ciência cardíaca congestiva, isquemia cerebral e lesão renal, 
tal como relatado neste caso. A comunicação do ventrículo 
esquerdo morfológico com o tronco pulmonar somado ao 
baixo débito do VD hipoplásico, devido à CIV restritiva e à 
CoA, causam aumento da razão entre os fluxos pulmonar e 
aórtico (Qp/Qs) e a dependência do CA para manter a perfu-
são sistêmica. Sua correção cirúrgica demanda integração da 
equipe e objetiva a redução do Qp/Qs. Utiliza-se hipercapnia, 
mínimas frações inspiratórias de oxigênio e infusão de PGE1 
até a colocação do stent no CA. Em caso de hipóxia, suspei-
ta-se de vasoespasmo pulmonar e o cirurgião devem ser avi-
sados. Deve-se também titular inotrópicos, volemia e plano 
anestésico para se evitar colapso cardiovascular.
Referência

Sittiwangkul R, Azakie A, Arsdell G, et al. Outcomes of tricuspid atresia in the Fontan 
era. Ann Thorac Surg, 2004; 77: 889-94.

477 - Desafios do manejo anestésico para 
tratamento cirúrgico da craniossinostose em 
paciente sindrômico, com extremo baixo peso
Autores: Núbia Campos Faria Isoni, Flávia Aparecida Resende, Daniel 
Rodrigues Alves Soares, Guilherme Augusto Rodrigues Costa, *Aline 
Medeiros, Daiane Gonçalves Pinto

Instituição: Hospital Felicio Rocho

JUSTIFICATIVA: A craniossinostose é uma doença congênita 
na qual ocorre a fusão prematura das suturas cranianas. Tal 
condição requer uma cirurgia reconstrutiva extensa, que apre-
senta alta probabilidade de sangramento, transfusão maciça 
e difícil manejo das vias aéreas. RELATO DE CASO: L.F.N.M., 
seis meses, sexo feminino, prematura, 3,8 kg, em investigação 
para síndrome de Crouzon. Proposta de tratamento cirúrgi-
co para craniossinostose a ser realizado pela neurocirurgia e 
pela cirurgia plástica. Realizada anestesia geral, com indução 
inalatória de sevoflurano, puncionado dois acessos periféri-
cos, administrados cefazolina, fentanil, propofol, cisatracúrio, 
cetamina e dexametasona. Feita intubação orotraqueal, com 
tubo 4,0 sem cuff. Puncionado acesso venoso central, artéria 
radial para monitorização de PAM e realizada sondagem vesi-
cal. A manutenção anestésica foi realizada com sevoflurano e 
remifentanil. Administrado ácido tranexâmico 10 mg/kg em 30 
minutos em infusão de 5 mg/kg/h. Posicionado o paciente em 
decúbito dorsal e aquecido com manta térmica. Realizada hi-
dratação venosa com plasma lyte a 5 ml/kg/h e albumina 4%, 
titulada conforme sangramento. Após aproximadamente duas 
horas, a paciente apresentou sangramento aumentado, sendo 
iniciada hemotransfusão, porém evoluiu com hipotensão e 
bradicardia, revertidas com adrenalina a 0,1 mcg/kg/min, man-
tida até o final do procedimento. Ocorreu extubação inadver-
tida pela equipe cirúrgica, sendo prontamente assistida pelo 
anestesiologista, que realizou IOT com auxílio de bougie, sem 
repercussão hemodinâmica. O tempo cirúrgico foi de 6 horas. 
Infundidos 323 ml de solução cristaloide, transfundidos 120 ml 
de concentrado de hemácias e a paciente apresentou diurese 
de 10ml. A evolução dos exames perioperatórios evidenciou: 
PH: 7.30-7.32, Hb: 10.5 – 13 mg/dL; Lactato: 8,6 –10,8 mmol/L. 
Encaminhada ao CTI intubada, em uso de adrenalina, sendo 
extubada após 24 horas do procedimento. DISCUSSÃO: Os 
grupos de alto risco para sangramento nas cirurgias de cra-

niossinostose incluem pacientes com peso <10 kg, idade 
<18 meses, síndromes craniofaciais, pansinostose, tempo de 
operação > 5 h, reoperações e pressão intracraniana elevada. 
planejamos a anestesia a fim de reduzir as chances de coa-
gulopatia, com monitorização frequente do pH sanguíneo e 
de eletrólitos, através de gasometrias seriadas, aquecendo 
o paciente, guiando a hidratação, conforme sangramento e 
valores de hematócrito, para evitar hemodiluição exagerada 
dos fatores de coagulação e realizamos terapia antifibrinolíti-
ca. Para reduzir os efeitos colaterais associados à hemotrans-
fusão, utilizamos hemácias frescas. Deixamos de fácil acesso 
o material de via aérea difícil, o que foi crucial para o manejo 
imediato da extubação acidental. O caso apresentado corro-
bora o que diz a literatura sobre os desafios na anestesia para 
cirurgia de craniossinostose. Esse procedimento engloba 
manejos dinâmicos da hemodinâmica, volemia, coagulação 
e manejo da via aérea do paciente.
Referências
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483 - Manejo de via aérea em paciente 
portador de Síndrome de Crouzon: 
relato de caso
Autores: Telmo Heleno Gomes, Flávia Aparecida Resende, *Francisco 
César Tomás da Silva Júnior, Rayssa da Silva Araújo, Geraldo Teixeira 
Botrel

Instituição: Hospital Felício Rocho

JUSTIFICATIVA: A Síndrome de Crouzon (SC) é uma síndrome 
congênita autossômica dominante que decorre de mutações 
no receptor do fator de crescimento de fibroblasto tipos II e 
III. Sua incidência é de 16 casos por milhão de nascimentos. 
Acarreta o fechamento prematuro da suturas craniais gerando 
múltiplas deformidades anatômicas, tais como: craniossinos-
tose, exolftalmia, estrabismo externo, hipoplasia centrofacial, 
displasia maxilar, prognatismo mandibular, obstrução de via 
aérea alta, entre outras alterações. Devido a tais distorções, es-
ses pacientes representam um desafio no manejo da via aérea 
pelo anestesista. RELATO DE CASO: Trata-se de R.R.S., 10 anos, 
55 kg, portador da Síndrome de Crouzon. Pré-termo, com três 
abordagens cirúrgicas prévias (2 correções de craniossinostose 
e 1 reconstrução de face), traqueostomizado desde o primeiro 
ano de vida, após falência do desmame da ventilação mecâni-
ca. Foi submetido a uma primeira tentativa de decanulação em 
maio/2019, sem sucesso, por estenose importante e granulo-
mas em via aérea alta. Feitas, então, sucessivas dilatações por 
broncoscopia, com relativa melhora. Optou-se pela realização 
de uma segunda tentativa de decanulação em outubro/2019, 
evoluindo satisfatoriamente. Em outubro/2020 é internado 
por tosse e desconforto respiratório há uma semana, evoluin-
do com estridor. É admitido em bloco cirúrgico, em caráter 
de urgência. Realizada monitorização contínua e indução da 
anestesia com sevoflurano 8%, mantendo-se estável, em res-
piração espontânea. Feita tentativa de passagem de broncos-
cópio flexível com extrema dificuldade, devido à distorção de 
anatomia de via aérea e estenose importante que impossibi-
litou progressão do aparelho. Optou-se então pela realização 
de broncoscopia rígida na tentativa de dilatação de estenose, 
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também sem sucesso devido à dificuldade anatômica de via 
aérea. Após inúmeras tentativas e manipulações em via aérea, 
paciente evoluiu com dificuldade de ventilação sob máscara, 
elevação significativa de ETCO2 e secreção abundante em ca-
vidade oral. Após uma decisão conjunta entre equipe de anes-
tesia e cirurgia, visando à segurança e à proteção do paciente, 
foi optado pela realização de nova traqueostomia que teve du-
ração prolongada, quatro horas. devido à distorção anatômica 
prévia. Após passagem da cânula, paciente evoluiu com bons 
parâmetros de ventilação e estabilidade hemodinâmica, sen-
do levado ao CTI pediátrico em ventilação espontânea, após 
despertar efetivo com oferta de O2 a 4L por máscara adaptada 
à cânula, estável do ponto de vista hemodinâmico, metabólico 
e neurológico. DISCUSSÃO: Ter conhecimento sobre a Síndro-
me de Crouzon e sobre as alterações craniofaciais a ela rela-
cionadas é um diferencial para o anestesiologista, pois permite 
antecipar complicações, elaborar múltiplos planos de ação, 
preferencialmente com envolvimento multidisciplinar, para as-
segurar a via aérea e garantir o sucesso da anestesia. 
Referências

Wang X, Xu Z, Xiao Y, et al. Successful management of anesthesia complications in a 
child whit Crouzon syndrome. Der Anaesthesist, 2020;69:432-5.  

Harde M, Suryavanshi V, Chhatrapati S, et al. Crouzon syndrome: an anesthetic chal-
lenge. Ain-Shamns J Anesthesiol, 2015; 8:683-685. 
Kumar A, Goel N, Sinha C, et al. Anesthetic implications in a child with Crouzon Syn-
drome. Anesth Essays  Res, 2017; 11: 246-7.

508 - Broncoespasmo severo em cirurgia de 
implante coclear em criança com atresia de 
esôfago corrigida
Autores: João Hermínio Pessoa dos Santos, Artur Abel Tavares Fernan-
des Cavaco, Robert Cutrim Furtado Junior, Mailson Bandeira Vanzeler, 
*Nilo Costa de Medeiros

Instituição: CER 9111 - CET 9111

JUSTIFICATIVA: Complicações respiratórias estão entre as 
mais frequentes durante o período anestésico-cirúrgico, prin-
cipalmente na população pediátrica. Plano anestésico inade-
quado, dor, reflexos autonômicos e anafilaxia estão entre os 
principais fatores de risco. RELATO DE CASO: Paciente de 4 
anos, 20 kg, sexo masculino, internado para realização de im-
plante coclear unilateral. Ex-prematuro, nascido com 28 sema-
nas, portador atresia de esôfago corrigida cirurgicamente. Não 
possuía outras comorbidades ou malformações associadas. No 
momento da cirurgia apresentava-se assintomático, sem his-
tórico recente de infecções. Após a monitorização obrigatória, 
induziu-se a anestesia com sevofluorano, sob máscara para 
venóclise. Administrou-se midazolam 1 mg, fentanil 20 mcg, 
propofol 60 mg e rocurônio 20 mg para intubação traqueal 
com sonda aramada, sem dificuldades. Após aproximadamen-
te duas horas de cirurgia, a criança apresentou um quadro 
súbito de broncoespasmo bilateral severo, com alteração na 
capnografia, redução do volume corrente e piora progressiva 
dos parâmetros ventilatórios. Foi administrado propofol 60 
mg, rocurônio 20 mg, dexametasona 5 mg, salbutamol 8 puffs, 
ketamina 20 mg, sulfato de magnésio 600 mg, sem melhora 
significativa do quadro. A videolaringoscopia apresentava 
edema moderado das estruturas periglóticas. Optou-se por 
interromper a cirurgia. Após a retirada dos campos cirúrgicos, 
observou-se bexigoma importante, drenando 630 ml após 
sondagem vesical de alívio. Chamou a atenção a melhora dos 

parâmetros ventilatórios, com resolução do broncoespasmo à 
ausculta pulmonar imediatamente após a sondagem. A crian-
ça foi então encaminhada intubada ao CTI para estabilização e 
reabordagem cirúrgica após 24 horas. Laboratório e exames de 
imagem normais nesse período. Como cuidados adicionais na 
reabordagem, preparou-se sala cirúrgica livre de látex e o pro-
cedimento começou já com a bexiga cateterizada. A anestesia 
foi realizada com as mesmas medicações e a cirurgia finalizou 
sem novas intercorrências. DISCUSSÃO: Diante de compli-
cações ventilatórias peri-operatórias, a eliminação de fatores 
desencadeantes torna-se tão imperativa quanto o tratamen-
to do evento em si. Aprofundar o plano anestésico, adequar 
a analgesia, retirar estímulos físicos são medidas salvadoras. 
Apesar de subestimada, a anafilaxia ao látex pode ser um fa-
tor desencadeante, principalmente em crianças com múltiplas 
manipulações cirúrgicas prévias. Por outro lado, a distensão 
vesical pode ocasionar reflexos autonômicos parassimpáticos 
e dor, contribuindo para este desfecho.
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511 - Intercorrência durante cateterização de 
acesso venoso central em pediatria
Autores: Bruno Mendes Carmona, Bruno de Oliveira Matos, João Mar-
cos de Oliveira Junior, Tayssa Cristina Lima de Vilhena, *Sarah Gracielly 
Sena Sousa, Luis Paulo Araújo Mesquita

Instituição: Hospital Ophir Loyola

JUSTIFICATIVA:  A cateterização venosa central (CVC) é um 
procedimento com múltiplas indicações e realizado com fre-
quência em ambiente hospitalar, porém, não é isento de com-
plicações. Este relato de caso tem o objetivo de exemplificar a 
importância da ultrassonografia auxiliando a punção venosa 
central, tornando o procedimento tecnicamente mais preciso 
e seguro. RELATO DE CASO: Paciente feminino, 4 anos, 20 kg, 
ASA IV, com programação cirúrgica para cateterização de aces-
so venoso central de urgência em hospital infantil oncológico. 
Paciente apresentava pancitopenia severa. Exames laborato-
riais: Hb 8,8 Plaq 35mil TAP 12,6 TTPA 36,1 INR 1,16 Cr 0,41 Ur 36 K 
4,0 Na 134. Foi realizado posicionamento, monitorização, venó-
clise em MSD, pré-oxigenação, indução e manutenção com se-
voflurano + O2, paciente permaneceu em ventilação espontâ-
nea. Múltiplas tentativas bilaterais de punção às cegas de veias 
subclávias e de veia jugular interna direita, sem sucesso. Minutos 
após, criança evoluiu com hipóxia e instabilidade hemodinâmi-
ca, além de abaulamento cervical e volumoso sangramento oral. 
Realizou-se aspiração de vias aéreas superiores e IOT sob larin-
goscopia direta + auxílio de bougie,confirmada por capnografia, 
ausculta abolida em hemitórax direito.  Administrado 300 ml de 
volume, atropina dose total 0,04 mg/kg, adrenalina dose total 
0,02 mg/kg, succinilcolina 1 mg/kg. Paciente evoluiu com PCR 
em AESP. Revertida após dois ciclos de RCP. Cateterização de veia 
jugular interna esquerda guiada por USG sem intercorrências. 
Administrado ácido tranexâmico 200 mg, concentrado de he-
mácias 02UI, concentrado de plaquetas 01UI , plasma fresco con-
centrado 02UI. Iniciado norepinefrina 0,5 mcg/kg/min. Realizada 
drenagem torácica em hemitórax direito e nova IOT sob larin-
goscopia direta seletiva à esquerda confirmada por ausculta. Mi-
nutos após, criança evoluiu com melhora parcial do quadro. Foi 
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encaminhada ao CTI pediátrico e nos dias subsequentes evoluiu 
com desmame de droga vasoativa e melhora do quadro hemo-
dinâmico e respiratório. DISCUSSÃO: No caso das crianças e dos 
neonatos, o acesso guiado por US leva a uma diminuição da taxa 
de insucesso, com diminuição das complicações mecânicas, po-
rém a curva de aprendizado é maior que para os adultos. O uso 
rotineiro do US é fortemente recomendado no grupo pediátrico 
nos acessos venosos. Até o momento, a cateterização da veia 
jugular interna guiada por US é a que contempla maiores evi-
dências na literatura, mas também figuram recomendações para 
a cateterização da veia subclávia e da femoral.
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531 - A importância do manejo anestésico 
para confecção de fístula arteriovenosa 
em criança portadora de Prune Belly com 
falha cirúrgica prévia
Autores: Bruno Serra Guida, Marcelo Pena Moreira de Oliveira, Felipe 
de Castro Freitas, Fernanda Zulchner Rumen, Joanna Angélica Medei-
ros Loureiro, *Ricardo Andrade Arantes

Instituição: Hospital Pasteur

JUSTIFICATIVA: A síndrome de Prune Belly possui etiologia 
desconhecida e é rara (1:35.000), sendo caracterizada pela trí-
ade: deficiência da musculatura da parede abdominal, criptor-
quidia bilateral e anormalidades do trato urinário. Nos casos 
de pacientes que apresentam doença renal terminal é comum 
a necessidade de confecção de fístula arteriovenosa (FAV) para 
terapia renal substitutiva. RELATO DE CASO: Paciente de 8 anos, 
masculino, 22 kg, portador de síndrome de Prune Belly, com do-
ença renal crônica pré-dialítica, com história prévia de falha na 
confecção de FAV sob anestesia geral,  será submetido a nova 
tentativa de confecção de FAV.  Na sala operatória foi monitoriza-
do com os seguintes sinais vitais: PA: 85x50 mmHg, FC:95 bpm, 
SatO2 99% em ar ambiente; foi realizada indução anestésica com 
sevoflurano e óxido nitroso, venóclise com jelco 22, feito 20 mg 
de propofol IV e introduzida máscara laríngea número 2,5, se-
guida de bloqueio de plexo braquial esquerdo via infraclavicular 
com auxílio de USG, com ropivacaína 0,2% 16 mg . A cirurgia foi 
iniciada, o paciente apresentava PA: 73x33 mmHg, FC: 120 bpm, 
SpO2:100% O cirurgião solicitou elevação da pressão arterial sis-
tólica (PAS), devido à dificuldade de palpação do pulso radial; 
foram administrados repetidos bólus de 20 mcg de adrenalina 
IV, com intervalos  de cinco minutos entre elas, porém houve in-
sucesso na manutenção da PAS desejada. Optou-se por manter 
adrenalina em infusão contínua, sendo ajustada para a dose de 
0,4 mcg/kg/min para o ajuste da PA em torno de 110x70 mmHg. 
O paciente permaneceu por 48 horas em UTI com adrenalina em 
infusão contínua, após desmame do vasopressor, manteve-se 
estável por 24 horas com bom funcionamento de FAV, tendo 
então alta hospitalar. DISCUSSÃO: Sabe-se que a síndrome de 
Prune Belly se relaciona com uma série de má formações em di-
ferentes sistemas,incluindo o cardiovascular. Não são incomuns 
as anormalidades cardíacas e aneurismas arteriais, que acabam 

por tornar o manejo anestésico destes pacientes ainda mais de-
safiador. Durante a confecção de FAV, o fluxo sanguíneo adequa-
do e o diâmetro dos vasos na região cirúrgica podem interferir 
no desfecho do procedimento. Nesse paciente, a utilização de 
anestesia regional associada à anestesia geral com vasopressor 
e controle pressórico adequado garantiu um desfecho favorável 
durante o pós-operatório, já que a venodilatação produzida pelo 
bloqueio e a manutenção dos níveis pressóricos proporciona-
ram um aumento do diâmetro dos vasos com melhora do fluxo 
sanguíneo na região cirúrgica. Concluímos que a conduta anes-
tésica somente com anestesia geral, sem controle pressórico, 
contribuiu para falha precoce da FAV em procedimento anterior, 
confirmando a importância da escolha da técnica anestésica 
adequada para melhor resultado pós-operatório.
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534 - Relato de aplicativo para avaliação pré-
anestésica em pediatria
Autores: Washington Aspilicueta Pinto Filho, Flávio Lobo Maia, Rodri-
go José Alencar de Castro, *Igor Renan Vasconcelos de Sousa, João Lu-
cas Ferreira da Silva, Lorena Antonia Sales de V. Oliveira

Instituição: Hospital Universitário Walter Cantídio

JUSTIFICATIVA: A avaliação pré-anestésica (APA) faz parte das 
estratégias de prevenção e detecção de incidentes. A busca 
pela qualidade na APA é fundamental para uma melhora da 
qualidade do ato anestésico. De fato, vários estudos demons-
tram sua necessidade, principalmente com relação a redução 
de custos em exames laboratoriais desnecessários. Além disso, 
ela é fundamental para o planejamento de todo o periopera-
tório. Em pediatria, devido às peculiaridades da anestesia para 
esses pacientes, a avaliação pré-anestésica assume uma impor-
tância ainda maior. RELATO DE CASO: aplicativo para APA em 
pediatria - Observando que alguns serviços não dispõem de 
ficha de avaliação pré-anestésica padronizada e que, por mui-
tas vezes, a APA não é realizada pela simples falta de impressos 
com a ficha, desenvolvemos um aplicativo com objetivo de 
padronizar a ficha de avaliação pré-anestésica e possibilitar 
o planejamento do perioperatório, facilitando a realização da 
avaliação do paciente pediátrico. Sendo necessário para isso 
apenas o acesso a um smartphone ou tablet. DISCUSSÃO: A 
interação entre tecnologias e medicina é realmente muito pre-
sente na nossa conduta diária. O uso de tablets, smartphones e 
computadores é uma constante. Um software que auxilia o fi-
chamento de avaliação pré-operatória é ideal, pois pode-se re-
alizar transferência de informação ao prontuário físico, através 
de impressão, pode-se realizar back-up para armazenamento 
pessoal ou ao prontuário eletrônico. No próprio software, é 
possível anexar informações cruciais para melhor conduta ao 
paciente, como doses de medicação pré-anestésica, lembrar 
de conduta de doenças ou condição de saúde específicas. Es-
tas informações são preciosas principalmente na pediatria. O 
aplicativo desenvolvido solicita as principais informações ne-
cessárias durante a avaliação pré-anestésica e, a partir delas, 
apresenta uma ficha padronizada com os dados do paciente. 
Além disso, sugere doses de medicações e condutas baseadas 
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nos dados informados. Atualmente está em pesquisa, com au-
torização por comitê de ética, a aplicabilidade desse aplicativo 
por anestesiologistas e residentes de anestesiologia em sua 
prática diária. 
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536 - Bloqueio bilateral de eretores da espinha 
em paciente com deficiência de fator VII
Autores: Vinicius Gazzi, *Débora Dal Pai, Maria Fernanda Pontes Tes-
ser, Vasco Miranda Júnior, Florentino Fernandes Mendes

Instituição: /UFCSPA

JUSTIFICATIVA: O fator VII é uma glicoproteína que atua na 
cascata de coagulação e os casos de sua deficiência apresen-
tam-se clinicamente de forma variável, sem correlação direta 
entre sua atividade e a tendência hemorrágica. RELATO DE 
CASO: paciente masculino, 17 anos, 61 kg, portador de esfe-
rocitose hereditária e deficiência de fator VII, em uso de ácido 
fólico, apresentou quadro clínico de esplenomegalia e litíase 
biliar. Foi indicada esplenectomia e colecistectomia simultâne-
as. Conforme avaliação hematológica, o paciente não deveria 
fazer reposição do fator VII no pré-operatório, apenas se neces-
sário, conforme o sangramento cirúrgico. A partir da avaliação 
pré-operatória, a técnica anestésica de escolha foi anestesia 
geral com bloqueio bilateral dos eretores da espinha, com pas-
sagem de cateter para analgesia pós-operatória. O bloqueio de 
nervos eretores da espinha foi realizado com ultrassonografia 
e visualização da agulha e injeção bilateral de 10 ml de bupiva-
caína 0,25%. Após, foi colocada infusão contínua via cateteres 
com solução de ropivacaína 0,1% 10 ml/h durante o trans e o 
pós-operatório na sala de recuperação pós-anestésica. A cirur-
gia teve duração de três horas, não houve sangramento signi-
ficativo e o paciente apresentou boa evolução pós-operatória, 
com controle álgico satisfatório. DISCUSSÃO: o anestesiolo-
gista precisa ter o domínio de diferentes técnicas anestésicas, 
a fim de individualizar sua conduta em benefício do paciente. 
Dessa forma, os bloqueios periféricos e a passagem de catete-
res para analgesia pós-operatória são de extrema importância, 
especialmente nos casos em que a anestesia neuroaxial deve 
ser evitada, como em pacientes de risco para coagulopatias.
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ANESTESIA NO IDOSO
118 - Manejo anestésico de paciente grave 
frente à isquemia mesentérica aguda: 
o importante papel da ecocardiografia 
transesofágica transoperatória
Autores: *Dayane Moreira Fraga, Ismael Kirst Dornelles

Instituição: UFSM - HUSM

JUSTIFICATIVA:  isquemia mesentérica é causada pela redu-
ção ou interrupção abrupta da circulação das artérias mesen-
téricas, sendo a obstrução embólica sua principal causa. Esta 

grave enfermidade está frequentemente associada a comorbi-
dades significativas sem que haja tempo hábil para compen-
sá-las antes da cirurgia, tornando o manejo anestésico perio-
peratório de alta complexidade. RELATO DE CASO: paciente 
feminina de 87 anos, com apresentação agudizada de isque-
mia mesentérica crônica, encaminhada em caráter de urgência 
para embolectomia cirúrgica. Chega à sala cirúrgica em regular 
estado geral, consciente, afebril, saturando 92% com auxílio de 
O2 a 4L/min, normotensa, mas com perfusão periférica diminu-
ída e com ritmo de fibrilação atrial com resposta ventricular de 
160 bpm. A ecocardiografia demonstrava disfunção sistólica 
severa (FE 26%), hipertensão pulmonar e aumento do volume 
de todas as câmaras cardíacas. A paciente recebeu monitori-
zação básica associada à pressão arterial invasiva, pressão ve-
nosa central e nível de consciência. Dada à impossibilidade de 
postergar a cirurgia, optou-se pelo controle hemodinâmico na 
sala cirúrgica com infusão titulada de esmolol antes de iniciar 
a anestesia. Com a frequência cardíaca de 108bpm e pressão 
arterial média de 65mmHg, induziu -se a anestesia com eto-
midato e remifentanil. As funções cardíaca e hemodinâmica 
foram monitorizadas no transoperatório com pressão arterial 
invasiva, variação de pressão de pulso, pressão venosa cen-
tral, gasometrias arteriais e venosas seriadas e ecocardiografia 
transesofágica (ETE) para auxiliar a reposição volêmica e uso 
de drogas vasoativas. Associou-se amiodarona ao esmolol para 
controle da FC e noradrenalina para manutenção da pressão 
arterial. Com o controle da FC houve melhora da fração de eje-
ção, possibilitando redução da noradrenalina. A paciente foi 
encaminhada à unidade coronariana em ventilação mecânica 
com plano de relaparotomia em 48 horas para avaliação de 
viabilidade intestinal. À reabordagem cirúrgica, apresentava 
alças intestinais viáveis e estabilidade hemodinâmica. Iniciou-
-se dexmedetomidina, com plano de progressão de desmame 
ventilatório. Foi extubada após 48 horas, recebendo alta hos-
pitalar em boas condições neuro-cognitivas após 23 dias de 
internação. DISCUSSÃO: A associação de cirurgia de grande 
porte em caráter de urgência e comorbidades cardíacas graves 
relaciona-se à alta mortalidade. A monitorização hemodinâ-
mica em situações como a relatada deve ser interpretada com 
cautela, pois tanto as opções invasivas, como o cateter de ar-
téria pulmonar, como as minimamente invasivas baseadas em 
curvas arteriais apresentam importantes limitações podendo 
resultar em intervenções inadequadas, tornando assim, ainda 
mais importante o papel da ETE para guiar tanto a reposição 
volêmica quanto o uso de drogas de ação cardiovascular.
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236 - Anestesia para simpatectomia bilateral 
videotoracoscópica para taquicardia 
ventricular refratária
Autores: Marina Ayres Delgado, Camila Biazussi Damasceno, Thais 
Costa Chaves, *José Assis Carvalho Corrêa, Fernando Antônio da Silva 
Cifuentes, Thalita Pires da Silva

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG

JUSTIFICATIVA: Este relato discorre sobre o manejo anesté-
sico para simpatectomia bilateral videotoracoscópica como 
tratamento de taquicardia ventricular (TV) refratária. RELATO 
DE CASO: Paciente masculino, 68 anos, com cardiomiopatia 
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dilatada idiopática, portador de CDI para tratamento de TV po-
limórfica sustentada. Ecocardiograma com FE de 22%, VE dila-
tado e hipocontrátil. Admitido com relato de síncope e disparo 
de choques desfibrilatórios do CDI. Submetido a bloqueio de 
gânglio estrelado esquerdo guiado por US, com diminuição da 
recorrência de arritmias. Optado pela simpatectomia bilateral 
videotoracoscópica como tratamento definitivo. Paciente che-
ga ao bloco cirúrgico com FC  60 bpm e PA 100/70 mmHg, não 
tolerando decúbito. O CDI foi reprogramado previamente e o 
desfibrilador estava prontamente disponível. Após monitoriza-
ção básica, punções de artéria radial esquerda para medida de 
PA invasiva e de acesso venoso central, foi iniciada dobutamina 
5 µg/kg/min. A anestesia foi induzida com 100 mg de lidocaí-
na, 20 mg de etomidato, 20 mg de cetamina, 25 µg de sufenta-
nil, 50 mg de rocurônio, mantida com sevoflurano. A intubação 
traqueal foi realizada com tubo simples 8 mm. Instabilidades 
hemodinâmicas foram corrigidas com bólus de adrenalina. 
Paciente foi extubado ao final e encaminhado à UTI, perma-
necendo estável. Alta hospitalar com cinco dias, sem novos 
episódios de TV na internação. DISCUSSÃO: o sistema nervoso 
simpático tem um papel importante na origem de TV. Cora-
ções de pacientes com IC geralmente recebem uma estimula-
ção simpática muito maior que a parassimpática, justificando 
essa relação. Portanto, a modulação autonômica resultante 
da simpatectomia tem sido empregada como estratégia para 
tratamento das taquiarritmias refratárias. A técnica videotora-
coscópica requer anestesia geral, que deve ser bem conduzida, 
já que os pacientes são mais propensos a arritmias e PCR no 
intraoperatório. O tórax normalmente é insuflado com CO2, po-
dendo acarretar instabilidade hemodinâmica e dificuldade de 
ventilação. Dessa forma, o procedimento requer invasão com 
linha arterial, instalação de pás desfibrilatórias e manejo de 
drogas vasoativas. A IOT pode ser feita tanto com tubo simples 
ou duplo-lúmen. Neste caso, foi optado pelo tubo simples, pois 
paciente apresentava preditores de intubação difícil. Deve-se 
evitar hipoxemia, hipo ou hipercapnia, acidose e anestesia su-
perficial, pois afetam a repolarização dos cardiomiócitos, au-
mentando o tônus simpático. Portanto, torna-se essencial que 
o anestesiologista mantenha um plano anestésico adequado 
e esteja preparado para tratar complicações hemodinâmicas.
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241 - Impacto da implantação do protocolo 
do idoso para fraturas de fêmur no hospital 
de base
Autores: Bruno Alfredo Gonçalves Salvetti, *Maria Laura Barbin Lucas, 
Caio Rafael Pires Lucas, Karollyne Júlia de Alustau Belarmino

Instituição: Hospital de Base

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Aumenta a expectativa de vida 
e com ela a população idosa e o número de fraturas de fêmur, 
sendo essa a principal causa de morte relacionada a queda dos 
idosos. Devido à associação de diversas comorbidades, a taxa 
de mortalidade nos primeiros 30 dias atinge 5 a 10% e chega 
a 15 a 30% no primeiro ano. Nesse complexo cenário, é fun-
damental a atuação organizada e multidisciplinar no periope-
ratório desses pacientes. MÉTODO: Estudo transversal pré e 

pós-implantação do Protocolo do Idoso em pacientes de idade 
igual ou maior a 60 anos portadores de fratura de fêmur no 
Hospital de Base de São José do Rio Preto. O protocolo con-
siste na organização de estratégias perioperatória personali-
zadas que incluem avaliações pré anestésicas precoces e se-
riadas, solicitação de exames necessários, reserva e transfusão 
de hemocomponentes quando indicado, disponibilização de 
sala cirúrgica exclusiva e sugestão de manejo perioperatório 
(reserva de vaga em unidade intensiva, antecipação de jejum e 
bloqueio periférico). Há o envolvimento de uma equipe multi-
disciplinar com participação essencial da equipe de anestesio-
logia durante todo o processo. As variáveis avaliadas foram o 
tempo até a realização da cirurgia e tempo total de internação 
no período pré (2017), durante a implementação (2018) e pós 
Protocolo (2019). RESULTADOS: Foram avaliados um total 586 
pacientes de abril a dezembro de 2017 (190 pacientes), 2018 
(192 pacientes) e 2019 (204 pacientes).  A mediana do tempo 
da internação até a realização da cirurgia, em horas, foi de 203 
horas em 2017; 113, em 2018 e 71, em 2019. Já a mediana do 
tempo total de internação, em horas, foi de 265 horas em 2017; 
193, em 2018 e 148, em 2019. Houve significância estatística 
entre as diferenças das medianas (p < 0,001). CONCLUSÕES: 
É sabida a complexidade da população com fratura de fêmur, 
porém também são certos os benefícios da realização de ci-
rurgia precoce em um cenário otimizado, apesar das múltiplas 
comorbidades associadas. O presente trabalho evidencia o im-
pacto positivo do cuidado organizado com participação ativa 
da equipe da anestesiologia no perioperatório. 
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286 - Bloqueio femoral e cutâneo lateral 
femoral para cirurgia de fratura de fêmur em 
paciente octogenária
Autores: Fernando Cássio do Prado Silva, Rodrigo Rodrigues Alves, 
João Paulo Jordão Pontes, Gisele Ribeiro Londe Campos, *Sicilya San-
tos Marques

Instituição: CET Hospital Santa Genoveva de Uberlândia – MG - BRASIL

JUSTIFICATIVA: Pacientes em uso concomitante de antico-
agulantes e antiagregantes plaquetários são uma realidade 
cada vez mais comum na anestesia. O uso de ultrassonografia 
(USG) para realização de bloqueio periférico apresenta vários 
benefícios para esses pacientes, tais como redução de incidên-
cia de falha, menor tempo de latência e menor probabilidade 
de punção vascular acidental. RELATO DE CASO: Paciente de 
82 anos, feminino, 59 kg, estado físico P3, portadora de hiper-
tensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, hipotireoidis-
mo, insuficiência renal crônica não dialítica e com antecedente 
de infarto agudo do miocárdio há seis meses, com colocação 
de três stents. Fazia uso de indapamida, perindopril, bisopro-
lol, oxibutinina, levotiroxina, AAS, clopidogrel, insulina NPH e 
regular. Foi submetida à osteossíntese com haste femoral curta 
(PFN) para tratamento cirúrgico de fratura transtrocanteriana 
instável de fêmur esquerdo. Optado por bloqueio de nervo fe-
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moral e cutâneo lateral da coxa guiado por USG como técnicas 
anestésicas. Após venóclise periférica com cateter 18G, moni-
torização com ECG, oximetria de pulso e pressão arterial invasi-
va, foi iniciado oxigênio nasal a 3L/min e sedação com fentanil 
50 mcg. O bloqueio do nervo femoral foi guiado por USG com 
agulha de neuroestimulação A50, sendo administrados 20 ml 
de solução de levobupivacaína 0,375%. Em seguida, foi loca-
lizado nervo cutâneo lateral da coxa, entre o músculo tensor 
da fáscia lata e o sartório, e injetado 5 ml de levobupivacaína 
0,375%. A efetividade do bloqueio foi testada com estímulo 
tátil e térmico. O procedimento cirúrgico durou 40 minutos e 
transcorreu sem intercorrências. A paciente manteve-se hemo-
dinamicamente estável e com necessidade de mais 50 mcg de 
fentanil intravenoso. Após uma hora de recuperação anestési-
ca, paciente foi encaminhada para o leito e recebeu alta hospi-
talar após 10 dias de internação. DISCUSSÃO: O bloqueio do 
nervo femoral proporciona analgesia na pele da face anterior 
da coxa, da maior parte da articulação do quadril e do pe-
riósteo do fêmur. Já o nervo cutâneo lateral femoral inerva 
a região cutânea lateral proximal da coxa. O bloqueio des-
tes nervos periféricos superficiais guiados por USG aparece 
como técnica anestésica atraente em pacientes duplamente 
antiagregados, como do presente caso, em que a anestesia 
neuroaxial estaria contraindicada ou em que anestesia geral 
poderia levar a alterações hemodinâmicas significativas em 
paciente de alto risco cardiovascular.
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306 - Bloqueios PEC I e II para extirpação de 
lesão tumoral em parede torácica anterior 
direita no idoso frágil: relato de caso
Autores: Gabriela Soares Piassi, Thales Ricardo de Paula, Daphne Ni-
coletti, *Laís Ribeiro Teixeira, Gabriela Rodrigues Machado, Walter Luiz 
Ferreira Lima

Instituição: Hospital Vera Cruz Campinas

JUSTIFICATIVA: Os bloqueios Pec I e Pec II são bloqueios su-
perficiais da parede torácica guiados por ultrassom. Os blo-
queios de PEC I estão indicados nos expansores de mama 
e próteses submusculares, portocaths e desfibriladores cardía-
cos implantáveis, pacemakers, toracotomias anteriores e cirur-
gia de ombro; nos bloqueios PEC II há indicações nas ressec-
ções tumorais, mastectomias, biópsias de nódulos sentinelas 
e esvaziamentos axilares. São procedimentos simples de reali-
zação que evitam técnicas mais invasivas e uso de analgésicos 
no pós-operatório. RELATO DE CASO: A.V.L, homem, 83 anos, 
78 kg, asa III por cardiopatia isquêmica e valvopatia importan-
te, portador de doença de Alzheimer e via aérea difícil pre-
viamente reconhecida. Foi internado de maneira eletiva para 
extirpação de lesão tumoral em tecido subcutâneo profundo 
da parede torácica anterior direita, sem plano de clivagem 
com músculo peitoral, medindo 3,0 x 1,6 cm. Foi realizado se-
dação alvo controlada com propofol 1,2 mcg/ml, mantendo 
respiração espontânea com suporte oxigênio em cateter 3L/
min, seguida de bloqueio periférico guiado por ultrassom dos 
planos fasciais torácicos, PEC I e II, e bloqueio do plano serrátil, 

com ropivacaína a 0,3% e lidocaína a 0,5% com vasoconstritor 
(total: 60 ml de solução). Procedimento cirúrgico transcorrido 
sem intercorrências, com duração de 90 minutos, sem eventos 
adversos no intraoperatório. Encaminhado à RPA acordado e 
sem queixas álgicas no pós-operatório imediato. Evoluiu com 
controle álgico adequado e sem déficits neurológicos eviden-
ciados em 1o dia de pós-operatório. Obteve alta hospitalar em 
24 horas. DISCUSSÃO: No Pec I, há bloqueio dos nervos peito-
ral lateral e medial; no bloqueio Pec II, o bloqueio ocorre nos 
ramos cutâneos anteriores dos nervos intercostais, intercos-
tobraquiais e os nervos torácicos longos, fornecendo estabili-
dade hemodinâmica e excelente controle álgico no intra e no 
pós-operatório. Dessa forma, os bloqueios peitorais e serrátil 
foram indicados para esse paciente devido às comorbidades 
apresentadas e via aérea difícil previamente reconhecida, re-
duzindo assim complicações perioperatórias, como o alto 
risco de delirium pós-operatório, isquemia miocárdica silen-
ciosa, necessidade de uso de analgésico no pós-operatório 
e morbimortalidade. Sendo assim, temos os bloqueios peri-
féricos como uma ferramenta útil e eficaz para realização de 
uma anestesia segura e individualizada para paciente com co-
morbidades graves e debilitantes e, quando bem executados e 
conduzidos, apresentam melhor desfecho no pós-operatório.
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330 - Síndrome da implantação óssea do 
cimento durante artroplastia parcial de 
quadril 
Autores: *Lucas Silva Santos, Alex Fantinatti Teixeira

Instituição: Hospital Geral de Itapevi

JUSTIFICATIVA: A síndrome da implantação óssea do cimento 
(SIOC) é uma complicação potencialmente fatal das cirurgias 
ortopédicas que envolve a colocação sob pressão de cimen-
to ósseo, especialmente na população idosa com múltiplas 
comorbidades. Essa condição se caracteriza por hipotensão 
intraoperatória, hipóxia, embolia gordurosa e parada cardior-
respiratória, podendo evoluir para o óbito. Sua incidência 
corresponde a aproximadamente 20% dos casos, sendo que 
0,5-1,7% apresentam reação cardiovascular grave. Haja vista a 
elevada complexidade dessa síndrome, bem como o aumento 
considerável de fraturas do quadril, é imprescindível que to-
dos os anestesiologistas abordem adequadamente a SIOC no 
período perioperatório. RELATO DE CASO: Paciente M.P.S, 91 
anos, ASA III, 85 kg, 1,55 m, capacidade funcional <4 METs, ad-
mitida no serviço de Ortopedia para realização de artroplastia 
parcial de quadril esquerdo, após queda da própria altura em 
domicílio. Como antecedentes clínicos apresentava hiperten-
são, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia e demência senil. 
Fazia uso regular de anlodipino, hidroclorotiazida, atenolol, 
AAS, rosuvastatina, glibenclamida e metformina. Exames labo-
ratoriais evidenciaram anemia de doença crônica, plaquetope-
nia (65000) e leucocitose discreta(13000, sendo 8% bastões). 
Ecocardiograma revelou FE 55%, comprometimento difuso do 
miocárdio de grau discreto, além de pressão sistólica de arté-
ria pulmonar estimada em 66 mmHg, enquadrando-se como 
hipertensão pulmonar grave, segundo classificação da NYHA/
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OMS. Foi realizada anestesia geral balanceada associada a 
Peng block - Pericapsular Nerve Group, com a paciente manten-
do estabilidade hemodinâmica inicial, capnografia e volume/
minuto adequados. Após colocação do cimento ósseo, pa-
ciente iniciou quadro de queda súbita da pCO2, dessaturação 
abrupta e hipotensão arterial grave que evoluiu rapidamente 
em parada cardíaca em atividade elétrica sem pulso. Procede-
ram-se às manobras de ressuscitação cardiopulmonar preco-
nizadas, sem sucesso. DISCUSSÃO:  Admitem-se vários meca-
nismos para explicar a síndrome da implantação de cimento 
ósseo. Devem ser analisados fatores, tais como a embolização 
de detritos da medula óssea durante a pressurização do canal 
femoral, os efeitos tóxicos de monômeros de metilmetacrilato 
circulantes e a liberação de citocinas durante o procedimento, 
que promovem a formação de microtrombos, com subsequen-
te vasoconstricção pulmonar. No presente caso, o desfecho foi 
fatal. É provável que a causa do óbito tenha sido relacionada ao 
tromboembolismo pulmonar associado à síndrome de implan-
tação de cimento ósseo.
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381 - Abordagem costoclavicular do bloqueio 
infraclavicular para tratamento de fratura de 
rádio distal
Autores: Guinther Giroldo Badessa, Luiz Fernando dos Reis Falcão, Ka-
roline Becker Paraboni, Maxvilano Lima e Macedo, *Crésio Pinheiro dos 
Santos Junior, Tiago Tavares de Freitas

Instituição: Grupo de Anestesiologistas Associados Paulista

JUSTIFICATIVA: Anestesia em idosos pode ser desafiador. 
Alterações decorrentes da senilidade e doenças sistêmicas 
exigem cautela. Complicações respiratórias são desfechos co-
muns no processo anestésico, sobretudo em pneumopatas e 
nesta faixa etária. A técnica regional é preferencial nestes pa-
cientes, pois reduz complicações respiratórias, dor e disfunção 
cognitiva. RELATO DE CASO: Paciente, feminino, 89 anos, 60 
kg, hipertensa, portadora de fibrose pulmonar idiopática PSAP 
69 mmHg, Alzheimer e história de fratura de rádio distal es-
querdo com necessidade de fixação cirúrgica. Optada sedação 
com dexmetomidina 0,7 mcg/kg/h, sob suplementação de O2 
via cateter nasal 2L/min e bloqueio de plexo braquial via in-
fraclavicular abordagem costoclavicular 15 ml de ropivacaína 
0,375%, guiado por USG,  associado à infiltração do nervo in-
tercostobraquial 5 ml de lidocaína 2%. Após 20 minutos, reali-
zados testes de sensibilidade e motricidade, paciente fora libe-
rado para procedimento. Cirurgia de 90 minutos, transcorreu 
sem intercorrências. Na RPA permaneceu sem dor, estável, sem 
outras intervenções, recebendo alta uma hora após. DISCUS-
SÃO: Considerando história prévia da paciente optou-se por 
anestesia regional e sedação. Evitada anestesia geral, pelo risco 
de complicações pulmonares e dificuldade de desmame ven-
tilatório. Optou-se pela dexmetomedina por potencial ansiolí-

tico, antipsicótico, analgésico, além de não produzir alterações 
no drive respiratório e na função cognitiva pós-operatória, 
comuns com uso de opioides e benzodiazepínicos, utilizados 
classicamente para sedação. Em relação ao bloqueio, abor-
dagens proximais do plexo braquial (supraclavicular) foram 
evitadas por implicarem em redução da capacidade residual 
funcional (bloqueio do nervo frênico) e aumento do trabalho 
respiratório, possivelmente debilitantes à paciente. Sendo nula 
a chance de bloqueio do nervo frênico na abordagem infra-
clavicular, esta fora a escolha. Há duas técnicas descritas: a 
clássica é realizada na fossa infraclavicular, próximo ao trígono 
deltopeitoral, onde os fascículos distribuem-se medial, lateral 
e posteriormente à artéria axilar, podendo necessitar de múlti-
plas injeções, grande volume anestésico, maior profundidade 
na inserção da agulha, dificuldade técnica de agulhamento e 
proximidade com a pleura (pneumotórax). Na abordagem cos-
toclavicular, os três fascículos tendem a estar próximos, laterais 
à artéria, propiciando único local para injeção, menor volu-
me anestésico, facilitação técnica e risco teórico reduzido de 
punção pleural. Concordante ao supracitado, o procedimento 
anestésico-cirúrgico transcorreu sem complicações respirató-
rias e cognitivas maiores, permitindo bom desfecho à paciente.
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392 - Bloqueio regional com sedação em 
cirurgia de mama
Autores: Zélia Viana Duarte, Leonardo Vianna Salomão, Diego Sousa 
Lucas Sampaio, *Cecília de Oliveira Cudischevitch, Pedro Henrique Mar-
ra Smolka, Sylvio Valença de Lemos Neto

Instituição: INCA

JUSTIFICATIVA: A cirurgia para câncer de mama apresenta um 
amplo espectro de abordagens, desde ressecções segmenta-
res até mastectomias com esvaziamento axilar. A proporção de 
pacientes que evolui com dores crônicas pode chegar a 60%. 
A anestesia regional contribui para minimizar esse risco, pos-
suindo um papel não apenas de analgesia, atuando também 
em um contexto poupador de anestesia geral. Isso se torna im-
portante em pacientes com alto risco cardiovascular, em que 
a anestesia geral poderia gerar repercussões hemodinâmicas 
indesejáveis. RELATO DE CASO: CB, feminino, 66 anos, 84 kg, 
1,53 m (IMC 35,8), hipertensa, diabética, dislipidêmica, corona-
riopata, dois episódios prévios de IAM, portadora de cardio-
miopatia isquêmica dilatada. Ecocardiograma com fração de 
ejeção de 28%, função sistólica global deprimida, hipocinesia 
difusa de ventrículo esquerdo. Cirurgias prévias: duas cesáre-
as e histerectomia há 20 anos. Em uso de carvedilol, losartana, 
espironolactona, furosemida, ivabradina, aspirina, sinvastatina, 
ciprofibrato, metformina, glimepirida e alogliptina. Quimiote-
rapia neoadjuvante feita no ano anterior. Cirurgia proposta: 
mastectomia radical modificada esquerda por carcinoma 
ductal infiltrante. Optou-se por realização de bloqueio para-
vertebral e PEC 2 guiados por ultrassonografia com sedação. 
O bloqueio paravertebral foi realizado entre os níveis T3 e T5 
com infiltração de 10 ml de lidocaína a 1% com ropivacaína 
a 0,5% com adrenalina 1:200.000 em cada nível. O bloqueio 
PEC 2 foi feito com infiltração de ropivacaína a 0,5% (15 ml + 
15ml). Administrado 5 mg de midazolam IV antes da realização 
dos bloqueios. Sedação com propofol em TCI, cetamina 30mg 
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e clonidina 0,1mg IV. A paciente permaneceu em ventilação 
espontânea, com suplementação de O2. Ao final, fizemos anal-
gesia com tenoxicam 40 mg e dipirona 3g IV. A paciente man-
teve-se estável hemodinamicamente, com níveis pressóricos 
em torno de 140 x 80 mmHg, semelhantes ao de admissão. Foi 
monitorizada com BIS, que manteve-se acima de 60. A anes-
tesia teve duração de três horas e a cirurgia durou 1 hora e 45 
minutos. Não houve queixa álgica durante a cirurgia, nem rela-
to de dor no período pós-operatório. A alta domiciliar ocorreu 
no dia seguinte. DISCUSSÃO: As técnicas de bloqueio regional 
foram capazes de dispensar o uso de opioides, além de permi-
tir a realização de mastectomia radical sob sedação, com total 
conforto da paciente, minimizando os riscos de eventos adver-
sos perioperatórios.
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446 - Choque cardiogênico por Takotsubo 
invertido após revisão de artroplastia de 
quadril
Autores: Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz, Fernanda Lourenço 
Furigo, Anny Sugisawa, Camilla Corrêa e Castro, *José Venas Passos 
Neto, Fábio Luis Ferrari Regatieri

Instituições: CET IPAR Hospital Geral de Itapevi - São Camilo Pompéia

JUSTIFICATIVA: A Cardiomiopatia de Takotsubo (CTK) mani-
festa-se como uma disfunção aguda do ventrículo esquerdo 
(VE) após estresse físico ou emocional. É diagnosticado em até 
2,2% dos cateterismos (CATE) realizados por suspeita de sín-
drome coronariana aguda (SCA) e se apresenta com acinesia 
de parede apical sem lesões coronarianas ou, raramente, com-
promete os segmentos médio e basal na sua variante invertida 
(TKI). Relata-se a seguir um caso de TKI no pós-operatório (PO) 
de revisão de prótese de quadril. RELATO DE CASO: Feminino, 
81 anos, ASA II por hipertensão arterial, anemia e tabagismo 
com passado de artroplastia de quadril é admitida em sala 
operatória para revisão da prótese. Foi instalado monitoriza-
ção e cateter de pressão arterial invasiva. Sedada com mida-
zolam, fentanil e dexmedetomidina contínuo, e infundido 1 
g de ácido tranexâmico. Realizado raquianestesia com 10 mg 
de bupivacaína pesada, peridural com 5 ml de ropivacaína a 
0,3% e passagem de cateter entre L2-L3. Manteve-se estável 
durante o procedimento, sendo infundido 1,500 ml de solução 
balanceada e um concentrado de hemácias, devido à perda 
sanguínea de 800 ml. Término sem intercorrências aparentes, 
a paciente foi transportada à UTI hemodinamicamente está-
vel com lactato 6 mg/dL, base excess (BE) +0,3 e hemoglobina 
final de 9,8g/dL, em uso de bomba de Analgesia Controlada 
pelo Paciente (PCA) via peridural em modo somente bólus. 
Paciente apresentou no PO imediato bradicardia sinusal, labi-
lidade pressórica, lactato 23 mg/dL, BE -5,3 e disfunção renal. 
Os marcadores de necrose miocárdica (MNM) se elevaram e o 
eletrocardiograma (ECG) mostrou alteração da repolarização 
ventricular e infra-desnivelamento do segmento ST difuso. 
Desligado PCA, iniciado 5 mcg/kg/min de dobutamina, 1 mcg/
kg/min de noradrenalina e 4 UI/h de vasopressina. Ecocardio-
grama à beira-leito mostrou VE com fração de ejeção 55% sem 

alterações segmentares e o CATE diagnosticou o TKI, sendo ne-
cessário implante de balão intra-aórtico (BIA). A paciente evo-
luiu com melhora hemodinâmica com medidas de suporte. O 
cateter de peridural e o BIA foram retirados no 4º DPO. Recebeu 
alta hospitalar no 21º PO anticoagulada devido à trombose ve-
nosa profunda. DISCUSSÃO: O TKI acomete 20% dos pacientes 
com CTK e, geralmente, se apresenta em faixa etária menor à 
da paciente associado a menos alterações eletrocardiográficas. 
Contudo, a acinesia médio-basal de VE em mulher após estres-
se cirúrgico justifica seus sinais de baixo débito e elevações de 
MNM. O bloqueio peridural lombar não se associa com seu sur-
gimento e sua natureza é reversível. Logo, o reconhecimento e 
o suporte precoces tornaram o desfecho bem sucedido.
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476 - Influência da manobra de rotação do 
ombro na sonoanatomia do neuroeixo de 
pacientes idosos
Autores: Armando Moreira Mendes Filho, Carmem Maria Carício Ma-
ciel, Jane Auxiliadora Amorim, *Kamila da Silva Sousa Cunha, Marcos 
Vinícius Nunes de Souza, Otávio Damázio Filho

Instituição: Centro de Ensino e Treinamento do Hospital da Restaura-
ção, Recife- PE

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: A anestesia no neuroeixo é uma 
técnica bastante utilizada em idosos, porém apresenta desa-
fios devido às alterações anatômicas, que fisiologicamente 
acompanham o envelhecimento. Desta forma, discutem-se 
manobras que ampliem a janela de punção. Esse estudo ob-
jetiva medir e comparar a janela ultrassonográfica do espaço 
intervertebral L3-L4, por meio da medida do Ligamento Lon-
gitudinal Posterior (LLP), em pacientes idosos, em decúbito 
lateral, com e sem a manobra de rotação de ombro. MÉTODO: 
Estudo coorte transversal, com amostra de 50 voluntários, ida-
de ≥ 65 anos, programados para cirurgia eletiva. Na avaliação 
pré-anestésica, foram convidados a participar da pesquisa e 
aqueles que aceitaram, assinaram o TCLE. As variáveis pesqui-
sadas foram idade; gênero; peso; altura; estado físico; comor-
bidades; decúbito adotado (lateral esquerdo ou direito); e as 
medidas do LLP, com e sem a manobra de rotação de ombro. 
Na sala de cirurgia, a primeira medida do LLP foi realizada após 
acesso venoso, monitorização e posicionamento em decúbito 
lateral, com pernas e coxas fletidas, cabeça e pescoço próximo 
ao esterno, apoiados sobre o coxim. Após manobra de rotação 
de ombro ipsilateral de 60º, confirmada através do aplicativo 
Protractor, foi realizada a segunda medida. As aferições foram 
realizadas com aparelho de ultrassonografia no maior eixo per-
tencente e paralelo ao LLP, utilizando transdutor curvilíneo 2-5 
MHz, em orientação paramediana sagital oblíqua contralateral 
ao decúbito do paciente. Esse estudo foi aprovado pelo Comi-
tê de Ética em Pesquisa. Na análise estatística inferencial, foi 
considerado significativo o valor de p < 0,05. RESULTADOS: 
A amostra final constou de 41 pacientes, 9 foram excluídos 
por escoliose ou imagem de baixa qualidade. A média de ida-
de foi 72,8 ± 5 anos; 21/51,2% homens; IMC 24,3 ± 3,1 kg/m²; 
36/87,8% ASA III. As comorbidades mais prevalentes foram 
hipertensão arterial sistêmica (36/87,8%), diabetes (25/61%) e 
doença arterial obstrutiva periférica (24/58,5%). A manobra de 
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rotação de ombro foi capaz de aumentar significativamente a 
janela de punção, medida do LLP 13,4 ± 4,1,mm versus 11,6 ± 
3,7,mm; p < 0,0001. O aumento médio do LLP com a manobra 
foi de 1,8 mm (IC95% 1,4 – 2,2; p < 0,001). CONCLUSÃO: Na 
amostra avaliada, a manobra de rotação de ombro aumentou 
significativamente o tamanho ultrassonográfico do LLP lom-
bar de pacientes idosos em decúbito lateral.
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533 - PCR após indução anestésica em idoso 
em uso de polifarmácia
Autores: Catia Sousa Govêia, Luís Cláudio de Araújo Ladeira, Helga 
Bezerra Gomes da Silva, Edno Magalhães, Guilherme de Souza Barros, 
Vinícius Oliveira Domingues

Instituição: CET Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília

JUSTIFICATIVA: A interação medicamentosa interfere na res-
posta ao ato anestésico, principalmente no idoso, para quem 
a polifarmácia é comum devido a comorbidades e alterações 
fisiológicas senis, com maior chance de complicações gra-
ves. RELATO DE CASO: Paciente de 75 anos, a ser submetido 
a cirurgia de catarata. Portador de HAS e sequela neurológica 
por trauma automobilístico, em uso de gabapentina, duloxeti-
na, quetiapina, memantina, losartana, AAS e tansulosina. Nega 
cirurgias prévias. Avaliações cardiológica e anestésica recentes: 
apto à cirugia. Admitido em sala cirúrgica, com proposta de 
anestesia geral. Ausculta cardiopulmonar sem alterações. PA: 
180 x 90 mmHg; FC: 65 bpm; SpO2: 97%; ritmo sinusal. Indução 
anestésica com midazolam 1 mg, fentanil 100 mcg, lidocaína 
60 mg e propofol 100 mg. Ventilação por ML confirmada por 
ausculta e capnografia. Houve diminuição abrupta da PA, se-
guida por PCR em AESP, sendo iniciada RCP, com eficácia com-
provada pela capnografia. Administrada adrenalina e realizada 
troca da ML por tubo orotraqueal. Após retorno da circulação 
espontânea e melhora da PA, a adrenalina intermitente foi 
substituída por noradrenalina contínua em solução diluída em 
veia periférica. PA: 150x75 mmHg e FC: 42 bpm. Retornou-se 
à ventilação espontânea e subsequente extubação, com dimi-
nuição gradual de noradrenalina, suspensa 90 minutos após 
a indução, e monitorizado por três horas. Encaminhado à UTI 
com PA: 130x70 mmHg e FC:60 bpm, ritmo sinusal e SpO2: 99% 
em ar ambiente. DISCUSSÃO: o uso de polifarmácia, isolada-
mente, significa aumento de risco cirúrgico. A diminuição da 
proporção de água corporal no idoso reduz a distribuição de 
fármacos hidrofílicos e aumenta seus níveis séricos, ocorrendo 
o contrário com lipofílicos, potencializando os efeitos da inte-
ração medicamentosa; somam-se a isso a alteração no número 
de receptores nos órgãos-alvo, diminuição do metabolismo 
hepático, redução da função renal e outros mecanismos. Ape-
sar da causa da PCR ser multifatorial, o uso concomitante de 
fármacos que atuam nos eixos endócrinos e simpático, inibi-
dores de recaptação de neuroreceptores, anticonvulsivantes, 
antipsicóticos e outras classes, devem ter contribuído para 
a modificação da resposta à indução anestésica, gerando hi-
potensão refratária aos mecanismos de regulação pressórica. 
Nesse caso, esteve relacionada principalmente à losartana, por 
inibir a ação da angiotensina II; ao propofol, por vasodilata-

ção e depressão miocárdica; e à tansulosina e quetiapina, por 
bloqueio alfa-1-adrenérgico. A percepção de risco aumentado 
nesse cenário pode ajudar o anestesiologista a intervir de for-
ma eficaz em uma eventual complicação grave intraoperatória. 
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137 - Uso do creme de lidocaína a 2,5% e 
prilocaína a 2,5% para analgesia pré-punção 
lombar de bloqueio subaracnóideo em 
cesarianas eletivas
Autores: José Fernando Amaral Meletti, Daniel de Carli, César de Araújo 
Miranda, Julia Chimelli Gomes, *Marina Gasparotto Fernandes, Fran-
cisco José de Siqueira Borges

Instituição: Faculdade de Medicina de Jundiaí

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O bloqueio subaracnóideo é 
uma técnica amplamente utilizada para anestesia de partos 
cesarianos. Entretanto, é um dos procedimentos que mais 
contribuem para dor, desconforto e ansiedade de mulheres 
que estão prestes a ganharem seus filhos através dessa via 
cirúrgica. Este estudo pretende comparar a dor relatada pe-
las pacientes com o uso do creme dermatológico de lidocaí-
na 2,5% e prilocaína 2,5% com o grupo placebo, na infiltração 
da pele com anestésico local e durante a punção lombar para 
raquianestesia em cesarianas eletivas. MÉTODO: Após aprova-
ção pelo Comitê de Ética em Pesquisa, registro na Plataforma 
Brasil, CAAE: 97695118.0.0000.5412, e registro no site de regis-
tro brasileiro de ensaios clínicos – REBEC, número de registro: 
RBR-29xb94, foi proposto um ensaio clínico prospectivo rando-
mizado duplo-cego, conduzido em hospital terciário, no qual 
102 pacientes submetidas ao bloqueio subaracnóideo para ce-
sariana eletiva foram alocadas aleatoriamente em dois grupos: 
Grupo 1 recebeu creme anestésico, lidocaína 2,5% e prilocaína 
2,5%, e Grupo 2 recebeu creme placebo, ambos sob bandagem 
oclusiva na região lombar 60 a 120 minutos antes da punção. 
Antes da anestesia, retirou-se a bandagem oclusiva, realizou-
-se a assepsia, infiltração da pele e subcutâneo com lidocaína 
a 2% e, em seguida, punção para raquianestesia. As pacientes 
foram avaliadas quanto à intensidade da dor, através da esca-
la analógica numérica, logo após a infiltração do anestésico 
local e após o bloqueio subaracnóideo. Também foram ava-
liadas quanto à expectativa da dor durante esses momentos 
e quanto à opção de repetição do uso do creme empregado 
em um procedimento futuro. A análise dos resultados encon-
trados ocorreu através dos testes Qui-quadrado para variáveis 
qualitativas e Mann-Whitney para as variáveis quantitativas. 
Adotou-se um nível de significância de 5% e intervalo de con-
fiança de 95%. RESULTADOS: Não houve diferença estatística 
entre os grupos em relação à intensidade da dor na infiltração 
da pele: Grupo 1 (2,92 ± 2,38), Grupo 2 (3,75 ± 2,74) (p=0,120); 
ou durante a punção lombar: Grupo 1 (2,22 ± 2,72), Grupo 2 
(2,72 ± 2,97) (p=0,313). Também não se encontrou diferenças 
entre os grupos quanto à porcentagem de pacientes que rela-
taram dor menor do que a esperada: Grupo 1 (74,5%), Grupo 
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2 (69,8%) (p=0,716) e quanto à opção pela repetição do creme 
empregado: Grupo 1 (94,1%), Grupo 2 (88,7%) (p=0,324). CON-
CLUSÕES: O uso de creme anestésico não diminuiu a dor re-
lacionada à infiltração de anestésico local ou à punção lombar 
para pacientes submetidas a cesarianas eletivas. A ausência de 
diferenças estatísticas mostrou que a dor da punção não foi tão 
relevante quanto todos os outros fatores estressantes relacio-
nados ao procedimento. 
Referências

Koscielniak-Nielsen Z, Hesselbjerg L, Brushøj J, et al. EMLA patch for spinal punc-
ture: a comparasion of EMLA patch with lignocaine infiltration and placebo patch. 
Anesthesia. 1998; 53:1218-22. 

Kavanagh T, Dube A, Albert A, et al. A randomized controlled trial comparing Ame-
top with placebo for reducing pain associated with local anesthetic skin infiltration 
before neuraxial anesthesia in parturientes. Int  J Obstet Anesth.  2016; 27:41-5. 

147 - Uso de ficha de avaliação de dor após 
uma toracotomia
Autores: Luís Fernando Rodrigues Maria, Victor Cenize Guardia, Ja-
queline Nogaroto, *Tayssa Fontana, Jaime João Jorge,  José Joaquim 
Ribeiro de Souza

Instituição: CET UNIFIPA - Catanduva

JUSTIFICATIVA: A dor é considerada o quinto sinal vital e, 
portanto, tem grande importância nos cenários hospitalares. 
Existem diversas escalas de avaliação utilizadas para melhor 
manejo e controle. O relato a seguir emprega a Escala Visual 
Numérica (EVN), que mensura a intensidade da dor em valo-
res numéricos, escalonados de zero a dez. As anotações foram 
realizadas em ficha de avaliação de dor em um hospital esco-
la. RELATO DE CASO: I.A.D, 47 anos, feminino, apresentando 
como comorbidades HAS, depressão, hipertireoidismo e cân-
cer de mama, além de tabagismo 1 maço/dia. Foi submetida 
à segmentectomia de pulmão direito e a técnica anestésica 
empregada foi anestesia peridural torácica em T7 com im-
plante de cateter, seguida de anestesia geral balanceada. Após 
punção e passagem do cateter peridural, foram administrados 
8 ml de ropivacaína 0,3% e fentanil 50 mcg. A mesma dose 
foi administrada minutos antes da extubação traqueal. Com 
a paciente consciente, foi solicitado que classificasse sua dor 
segundo escala EVN, sendo o valor encontrado de 5,0. Após, 
foi encaminhada para SRPA, recebendo alta com o mesmo va-
lor de 5,0 EVN. A analgesia pós-operatória foi combinada via 
peridural e via endovenosa com dipirona 1 g 4/4h, cetoprofe-
no 100 mg 12/12h e tramadol 100 mg 8/8h. Durante perma-
nência em enfermaria, a EVN da paciente foi avaliada de 4/4h. 
Quando referida maior ou igual a 3,0, foi administrado 8 ml de 
solução de ropivacaína 0,3% + fentanil 1 mcg/ml no cateter 
peridural. Os valores de EVN variaram de 3,0 a 7,0 durante 48 
horas, sendo maiores nas primeiras 12 horas (5,0 a 7,0). Após 
controle álgico (EVN < 3,0), foi retirado o cateter peridural, sem 
intercorrências. DISCUSSÃO: Apesar das visitas frequentes do 
anestesista e uso de anestésico pelo cateter peridural, a EVN foi 
maior que 3,0 (dor moderada ou forte) em vários momentos. 
No entanto, devemos considerar que, se não fosse utilizada a 
ficha de avaliação de dor, provavelmente a dor dessa paciente 
seria subavaliada e/ou subtratada. Além disso, possivelmente 
o tempo entre as avaliações seria maior do que 4 horas, inter-
valo máximo de avaliação em nosso estudo. A dor pós-opera-
tória intensa está associada à deambulação tardia, aumento de 
complicações pulmonares, redução da satisfação do paciente, 
desenvolvimento de dor crônica pós-operatória e de maior 

número da morbidade e mortalidade dos pacientes. Portanto, 
faz-se necessário que sejam consideradas escalas álgicas como 
valiosos instrumentos de manejo correto da dor vivenciada pe-
los pacientes, especialmente no pós-operatório.
Referência

Gerbershagen HJ, Aduckathil S, Van Wijck AJM, et al. Pain intensity on the first day 
after surgery: a prospective cohort study comparing 179 surgical procedures. Anes-
thesiology. 2013; 118:934-44.

149 - Manejo da dor de paciente pediátrico 
com síndrome dolorosa regional complexa 
com bloqueios do nervo isquiático ao nível da 
fossa poplítea: relato de caso
Autores: Caio Marcio Barros de Oliveira, Plínio da Cunha Leal, Vitor 
Fernandes Rios, Eduardo José Silva Gomes de Oliveira, *Lucas da Silva 
Costa, Ulli Uldiery Oliveira Silva

Instituições: Hospital São Domingos - Universidade Federal do Mara-
nhão

JUSTIFICATIVA: A Síndrome da Dor Regional Complexa (SDRC) 
é uma patologia autonômica que surge normalmente após um 
trauma, associada ou não a uma lesão neural. Na população 
pediátrica, é uma perturbação desafiante e está frequente-
mente associada a um curso prolongado de dor, o que pode 
causar disfunção psicossocial. Bloqueios de nervos periféricos 
como o poplíteo, ciático e safeno são úteis no tratamento da 
parte somática da dor no membro inferior de pacientes com 
SDRC por fornecerem analgesia unilateral e promoverem blo-
queio simpático e sensorial restrito e localizado, além de não 
causarem efeito sobre a função da bexiga e do intestino. RELA-
TO DE CASO: Paciente pediátrico, 12 anos, com síndrome do-
lorosa regional complexa (SDRC) de difícil manejo. Após meses 
de dor intensa e crescente em membro inferior/pé direito sem 
um diagnóstico definido após exames laboratoriais e de ima-
gens inconclusivos, mesmo com tratamento medicamentoso 
e fisioterapia, seus familiares buscaram auxílio de um especia-
lista em dor crônica. No exame físico, foi observada alteração 
de sensibilidade no pé direito, além de hiperalgesia, alodinia, 
rubor, edema e dor ao manuseio do membro, cogitando-se o 
diagnóstico de SDRC. O tratamento farmacológico foi otimiza-
do, com aumento gradual das doses para gabapentina 300 mg 
08/08 horas, metadona 5 mg 12/12 horas, amitriptilina 25 mg/
dia e duloxetina 60 mg/dia. Ainda sem apresentar melhora no 
controle da dor, fora proposto um tratamento intervencionis-
ta por meio de uma sequência de bloqueios guiados por ul-
trassonografia do nervo isquiático ao nível da fossa poplítea 
(BNIFP) no membro inferior direito. Por meio da imagem, foi 
identificado o nervo isquiático na fossa poplítea, sendo inje-
tado 20 ml de ropivacaína 0,2% associada a dipropionato de 
betametasona 5 mg + fosfato dissódico de betametasona 2 
mg. A sequência de bloqueios aumentou o intervalo entre as 
crises álgicas e reduziu progressivamente a intensidade da dor, 
promovendo retorno da capacidade funcional. DISCUSSÃO: 
Diante disso, observou-se que somente o tratamento farma-
cológico associado à fisioterapia não foi capaz de controlar a 
dor do paciente. Foi após uma sequência de cinco bloqueios 
na sua região poplítea direita que houve melhora gradual do 
quadro clínico, alterando o curso da doença. Em resumo, o tra-
tamento intervencionista nas extremidades comprometidas, 
associado aos tratamentos convencionais, é uma alternativa a 
ser considerada para obter um melhor controle da dor, desta-
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cando ainda a importância do acompanhamento multidiscipli-
nar nesses casos.
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162 - Realização de ESP Block com passagem 
de cateter para tratamento de lombalgia
Autores: Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz, Fernanda Lourenço 
Furigo, *Natália de Paula Piccolo, Fábio Luis Ferrari Regatieri

Instituições: Hospital São Camilo Pompeia – IPAR - Hospital São Cami-
lo Pompeia - Hospital Geral de Itapevi - IPAR

JUSTIFICATIVA: A dor lombar constitui um problema de 
saúde comum em adultos. É uma condição complexa que 
frequentemente se apresenta como morbidade e fator in-
capacitante ao paciente. Pode apresentar fatores causais 
como mecânico ou neurogênica. Algumas condições como 
tabagismo, obesidade, etilismo, gênero masculino e seden-
tarismo estão relacionados com a maior incidência desta 
condição. O Bloqueio do Plano Eretor da Espinha (ESP Block) 
é uma nova técnica de bloqueio guiada por ultrassom que 
age sobre os ramos ventrais e dorsais dos nervos espinhais. 
O anestésico local é administrado entre o músculo eretor da 
espinha e o processo transverso da vértebra. Apresenta baixo 
risco de complicações e um controle analgésico efetivo que 
pode ser alcançado com dose única ou de forma contínua, 
através da introdução de cateter durante sua realização. RE-
LATO DE CASO: R.B.S.A., 47 anos, gênero masculino, ASA II 
devido ao tabagismo e à ansiedade. Queixa-se de dor em 
região lombar intermitente há oito anos com aumento de 
intensidade há um dia. Relata dor lombar à direita, de inten-
sidade ENV 8/10, de caráter contínuo, com irradiação para pé 
direito, com piora ao se mover e ortostase. Ao exame físico 
observado Teste de Lasègue positivo com palpação de trig-
ger points em região lombar direita. Inicialmente, otimizado 
tratamento farmacológico com opioide, anti-inflamatório, 
corticoide, relaxante muscular, pregabalina e dipirona. Sem 
resolução do quadro, optado por realizar ESP Block com pas-
sagem de cateter. Procedimento realizado em centro cirúr-
gico, sob sedação leve, guiado por ultrassom. Utilizado kit 
Pajunk e-catch 83 para passagem de cateter. Administrado 
30 ml de ropivacaína a 0,375% com 45 mcg de clonidina e 3 
mg de decadron. Procedimento sem intercorrências. Progra-
mado bomba de PCA (bomba de Analgesia Controlada pelo 
Paciente) para modo bólus de 7 ml/h, com possibilidade de 
dois bólus por hora, com intervalo mínimo de 30 minutos 
entre eles. Paciente refere melhora significativa após a rea-
lização do bloqueio. Nas primeiras 24 horas após o procedi-
mento, solicitou oito bólus. Relatou bom controle da dor, o 
que lhe permitiu realizar curtas caminhadas e fisioterapia. Foi 
possível também diminuir o consumo de opioide. No segun-
do dia após o bloqueio, solicitou apenas dois bólus. Fez uso 
da bomba de PCA por três dias quando apresentou controle 
da dor e recebeu alta hospitalar, com orientação de manter 
acompanhamento ambulatorial. DISCUSSÃO: Técnicas de 
bloqueio regionais são bastante eficazes em controlar a dor 
no perioperatório ou agudização de uma dor crônica, possi-
bilitando uma melhor recuperação do paciente e diminuindo 
o consumo de medicações como opioides. O ESP Block guia-

do por ultrassom é tecnicamente fácil de ser realizado com 
baixo risco de complicações. Apresenta extensa dispersão 
craniocaudal de anestésico local, bloqueando mais dermáto-
mos, fornecendo analgesia para o paciente de forma rápida e 
com a necessidade de administração de anestésico local em 
apenas um ponto.
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189 - Bloqueio do gânglio ímpar por 
fluoroscopia para tratamento de dor crônica 
pélvica: relato de caso
Autores: Leonardo Linhares Brollo, Diego Buzzanelo Fabris, *Henrique 
Gioppo Calegari, Jean Abreu Machado, Júlia Pereira Costa, Rafael de 
Castilhos Vidor

Instituição: Hospital SOCIMED

JUSTIFICATIVA: Dor pélvica crônica é definida como dor pél-
vica não menstrual ou não cíclica, com duração de pelo menos 
seis meses, suficiente para interferir em atividades habituais 
e que necessita de tratamento clínico ou intervencionista. O 
bloqueio do gânglio ímpar tem sido apresentado como uma 
alternativa segura e eficaz no tratamento de pacientes porta-
dores de dor pélvica oncológica de origem visceral e dor não 
oncológica (endometriose). RELATO DE CASO: M.D.N, 71 anos, 
47 kg, aposentada, submetida a retossigmoidectomia há cinco 
anos por câncer de cólon. Após o procedimento desenvolveu 
dor neuropática em cintura pélvica, com irradiação para vagina 
e região perineal, com uso de morfina 120 mg por dia, man-
tendo EVA 8 com efeitos colaterais associados, como astenia, 
anorexia e rarefação de pelos. Tentada rotação para metadona 
e buprenorfina, sem sucesso. Realizado bloqueio do gânglio 
ímpar com paciente em decúbito ventral, abordagem transli-
gamentar guiado por radioscopia. Após identificação da jun-
ção sacrococcígeo com uma agulha de 22G de Quincke intro-
duzida através do ligamento, assim que a agulha ultrapassou 
a borda inferior do cóccix, injetou-se 1 ml de contraste não iô-
nico, formando uma linha cefalocaudal ao longo do sacro e do 
cóccix. Confirmada a posição, foram injetados 8 ml de solução 
com ropivacaína 0,2% 100 mg, triancinolona 40 mg, clonidina 
150 mg, com plano de retirada gradual do opioide após a inter-
venção. Quarenta cinco dias após o procedimento apresenta-
-se com EVA 1 em uso de morfina 20 mg ao dia. Como plano, se 
piora do quadro álgico, a fenolização do gânglio. DISCUSSÃO: 
O Gânglio Ímpar (de WALTHER) é uma estrutura única, locali-
zada ao final da cadeia simpática lombossacral que supre as 
fibras nociceptivas e simpáticas do períneo, reto distal, região 
perineal, uretra distal, vulva/escroto e o terço distal da vagi-
na. É retroperitoneal localizado logo abaixo da junção sacro-
coccígea. Dores em queimação perineal, urinária e retal são 
sinais de disfunção desse gânglio. O seu bloqueio é indicado 
como opção de tratamento.
Referências

Malec-Milewska M, Horoszm B, Koleda I, et al. Neurolytic block of ganglion of Wal-
ther for the management of chronic pelvic pain. Wideochir Inne Tech Maloinwazy-
jne. 2014; 9:458-62.

Schmidt AP, Schmidt SRG, Ribeiro SM. O bloqueio do plexo hipogástrico superior é 
eficaz no tratamento de dor pélvica crônica? Rev Bras Anestesiol. 2005; 55:669-79.



26   BRAZILIAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY

213 - Bloqueio do quadrado lombar tipo II 
para tratamento de dor oncológica de difícil 
controle: relato de caso
Autores: Breno José Santiago Bezerra de Lima, Wagner Lima Ribeiro, 
Ricardo Baraldo Delbello, Izabelle Schmitt Pereira Mignoni, *Felippe 
Mechereffe de Oliveira, Mayra Jeanette Mejía Suárez

Instituições: CET Sianest - Hospital Florianópolis-CEPON

JUSTIFICATIVA: A dor oncológica é um fator impactante para 
a qualidade de vida dos pacientes, cujo manejo é desafiador, 
pois pode ser refratária à terapia sistêmica multimodal otimi-
zada. Descrito pela primeira vez em 2007, o bloqueio do qua-
drado lombar tem sido amplamente utilizado para promover 
analgesia em região abdominal. RELATO DE CASO: Descreve-
mos o caso de uma paciente do sexo feminino, 36 anos, com 
diagnóstico de adenocarcinoma colorretal em 2016, associa-
do à implante nodular peritoneal em flanco direito e subme-
tida a duas intervenções cirúrgicas desde então. Evoluiu com 
dor crônica de difícil controle, de característica neuropática e 
somática visceral em hipocôndrio e flanco à direita e em he-
miabdome inferior. Apresentou resposta insuficiente ao uso 
de fármacos analgésicos e opioides. Foi submetida a bloqueios 
analgésicos do Plano Eretor da Espinha bilateral com resposta 
parcial e evolução para descontrole da dor (EVA 10/10), limi-
tação para realizar atividades diárias e redução da qualidade 
de vida. Pela insatisfatória resposta analgésica obtida até o 
momento, decidiu-se realizar um bloqueio quadrado lombar 
tipo II bilateral, guiado por ultrassonografia, sob sedação. Sob 
condições assépticas e com a paciente posicionada em decú-
bito lateral, foi utilizada sonda de baixa frequência 2,5-5 MHz e 
agulha sonovisível para bloqueio de nervos periféricos de 100 
mm de comprimento para injetar, através do triângulo inter-
facial lombar, na face posterior do músculo quadrado lombar, 
20 ml de solução de ropivacaína a 0,2% e 30 mcg de clonidina, 
bilateralmente. A paciente evoluiu com melhora completa da 
dor na sala de recuperação pós-anestésica (EVA 0/10). Em rea-
valiação após 15 dias, referiu melhora importante na qualidade 
de vida, com retorno às atividades diárias e melhora de, pelo 
menos, 80% da dor apresentada previamente (EVA 2/10). DIS-
CUSSÃO: Devido à disseminação para o espaço paravertebral 
e nervos simpáticos na fáscia toracolombar, o bloqueio do 
quadrado lombar tipo II pode proporcionar analgesia tanto 
visceral como da parede abdominal ao bloquear os dermáto-
mos que se estendem de T6 a L1. Sua realização mostrou-se 
segura, eficaz e bem tolerada para a paciente, revelando-se 
uma importante opção analgésica no tratamento da dor crôni-
ca oncológica. Alguns artigos descrevem o benefício do uso de 
bloqueios abdominais em cirurgia e dor oncológica, uma vez 
que reduziriam o consumo de opioides, porém são necessários 
mais estudos para comprovar a eficácia desses bloqueios no 
manejo de dores crônicas.
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226 - Analgesia controlada pelo paciente em 
dor aguda
Autores: Fernando Cássio do Prado Silva, Rodrigo Rodrigues Alves, 
Demócrito Ribeiro de Brito Neto, Gisele Ribeiro Londe Campos, *Si-
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JUSTIFICATIVA: O Sarcoma de Ewing é um tumor maligno que 
ocorre predominantemente em ossos ou em partes moles, afe-
ta principalmente crianças, adolescentes e adultos jovens. A 
maioria dos pacientes se apresenta com história de dor local, 
que pode ser intermitente e intensa, e que piora com o tem-
po. Por conta disso, é fundamental o manejo individualizado 
da dor, com o uso de técnicas analgésicas adequadas, como 
a analgesia controlada pelo paciente. RELATO DE CASO: Pa-
ciente de 22 anos, feminino, 65 kg, estado físico P2, portadora 
de Sarcoma de Ewing em diáfise de fêmur direito localmente 
avançado e irressecável, com risco potencial de fratura pato-
lógica, apresentava quadro de dor intensa, sem melhora com 
analgesia endovenosa. Após monitorização com eletrocar-
diografia contínua, oximetria de pulso e pressão arterial não 
invasiva, foi realizada venóclise periférica com cateter 20G e 
sedação com fentanil 100 mcg e dormonid 5 mg. Em segui-
da, foi realizado bloqueio de nervo femural direito e implante 
de cateter para infusão contínua local de ropivacaína a 0,25%, 
20 ml. Paciente apresentou melhora considerável da dor em 
membro inferior direito por uma semana, quando apresentou 
fratura espontânea do fêmur. Paciente foi encaminhada ao 
centro cirúrgico para realização de anestesia peridural para alí-
vio imediato da dor, com levobupivacaína a 0,375%, 10 ml e 
lidocaíina a 1%, 10 ml, implantado cateter peridural e instalado 
bomba de analgesia controlada pelo paciente, PCA. Ao final, 
encaminhada à RPA, apresentando escore de 0 pela Escala 
Visual Analógica (EVA) em uso de analgesia de forma contí-
nua com ropivacaína 0,125% e fentanil 2 mcg/ml com bólus, 
se necessário. Permaneceu com cateter e PCA por cinco dias, 
evoluindo bem, com satisfação 10/10. Recebeu alta hospitalar 
para seguimento no Hospital do Câncer, onde ainda mantém 
tratamento. DISCUSSÃO: A dor é um dos principais fatores li-
mitantes dos pacientes portadores de Sarcoma de Ewing. As 
bombas de PCA são equipamentos de infusão, que permitem 
grande número de modalidades de programação e adminis-
tram o medicamento via venosa ou peridural, continuamente 
ou por meio de dispositivo para solicitação de doses intermi-
tentes (bólus) de demanda. Constata-se, assim, grande sucesso 
do método para tratamento de pacientes portadores de enfer-
midades neoplásicas malignas, com o controle efetivo da dor e 
melhora significativa da qualidade de vida.
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272 - Analgesia via cateter interescalênico no 
manejo de dor após amputação traumática de 
úmero proximal
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JUSTIFICATIVA: O manejo da dor pós-operatória em casos de 
amputação constitui um grande desafio, uma vez que envol-
ve grande área de tecido lesado e vários sistemas desencade-
antes de dor, comprometendo o sistema nervoso periférico, 
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espinhal e cortical. O controle inadequado da dor pode de-
sencadear uma resposta traumática exacerbada, com impac-
to psicológico, piora da recuperação funcional e aumento do 
risco de dor crônica, dor fantasma e dor no membro residual. 
Bloqueios regionais ecoguiados têm se tornado uma alternati-
va com vantagens na analgesia nas primeiras 72 horas do pós-
-operatório, se comparado ao uso exclusivo de opioides: pe-
ríodos livres de dor mais prolongados, redução na incidência 
de náuseas e vômitos, menos sedação e redução de prurido. 
RELATO DE CASO: Masculino, 20 anos, vítima de amputação 
traumática em terço proximal de úmero direito, com máqui-
na de corte pesada. Apresenta sinais vitais estáveis, Glasgow 
15, referindo intensa dor na região do trauma. Foi prontamen-
te encaminhado ao centro cirúrgico, onde foi realizada abor-
dagem pela equipe da cirurgia vascular e da ortopedia, sob 
anestesia geral balanceada. Ao término do procedimento, foi 
posicionado cateter em espaço interescalênico guiado por ul-
trassom, aplicada dose inicial com ropivacaína 0,375% 20 ml. 
Extubado sem queixas álgicas e prescrito gabapentina 300 mg 
08/08h, paracetamol e tramadol de horário. Durante visita no 
dia seguinte, paciente referiu dor 7/10 na Escala Visual Analó-
gica (EVA), realizado teste terapêutico (lidocaína 1% 5 ml), a fim 
de se excluir deslocamento do cateter, havendo imediata re-
dução da dor para 3/10. Em seguida, administrado ropivacaína 
0,2% 10 ml e dexametasona 4 mg. Paciente permaneceu por 
cinco dias com o cateter, recebendo a cada 12 h ropivacaína 
0,3% 10 ml mantendo boa analgesia, 0/10 na EVA. Alta com ga-
bapentina 600 mg 08/08h e analgesia via oral. Em acompanha-
mento ambulatorial nas seis primeiras semanas paciente não 
apresentava queixas álgicas. DISCUSSÃO: O uso de cateteres 
para a analgesia regional em casos de amputação é ferramenta 
importante e efetiva no controle da dor, permite reduzir o con-
sumo de opioides, a incidência de dor neuropática e o tempo 
de internamento hospitalar. Estudo randomizado de Buch et 
al mostrou que o uso de bloqueios periféricos levou a alívio 
importante da dor fantasma em pacientes amputados, o que 
sugere a importância da aferência de nervos periféricos na fi-
siopatologia deste tipo de dor e reforça a importância desta 
modalidade de analgesia.
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273 - Acupuntura como adjuvante no 
tratamento sintomático de pacientes 
oncológicos paliativos
Autores: Breno José Santiago Bezerra de Lima, Wagner Lima Ribeiro, 
Ricardo Baraldo Delbello, Izabelle Schmitt Pereira Mignoni, *Gustavo 
Bianchini Junkes, Mayra Jeanette Mejía Suárez

Instituição: CET Sianest - Hospital Florianópolis-CEPON

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: Os pacientes oncológicos 
paliativos apresentam grande prevalência de sintomas físicos 
e emocionais, geralmente fortemente interligados. A acupun-
tura, por suas características de baixo custo, pequena taxa de 
complicações ou efeitos colaterais, assim como possibilidade 
de aplicação sintomática ampla, torna-se interessante como 
terapia adjuvante neste perfil de pacientes. MÉTODO: Trata-se 

de um estudo transversal e observacional, com 26 pacientes 
em acompanhamento no ambulatório de Acupuntura do Cen-
tro de Pesquisas Oncológicas – CEPON, mediante aplicação da 
Escala de Avaliação de Sintomas de Edmonton, com enfoque 
na graduação dos sintomas antes e depois do tratamento com 
acupuntura. Para análise dos dados foi utilizado o programa 
IBM SPSS versão 25. RESULTADOS: Os desfechos que obtive-
ram redução mais significativa foram: dor, cansaço, tristeza, 
ansiedade, sonolência, mal-estar e qualidade do sono, além do 
somatório dos escores. Os sintomas de dor estavam presentes 
em 100% dos pacientes deste estudo e, após o tratamento com 
acupuntura, houve redução da média do escore de 37,4%. O 
cansaço, prevalente em 80% dos pacientes, apresentou redu-
ção de 31,8% na média do escore. Sintomas emocionais, como 
ansiedade e tristeza, foram referidos por 88% e 69% dos pa-
cientes, respectivamente. Neste estudo, esses sintomas apre-
sentaram, na média de seus escores, redução de 28% na an-
siedade e 34% na tristeza. A sonolência, presente em 61% dos 
pacientes, apresentou melhora após o início do tratamento, 
com redução de 29,5% da média do escore. Má qualidade do 
sono foi um sintoma referido por 77% dos pacientes e também 
apresentou melhora com a realização de acupuntura, com re-
dução de 34,4% da média do escore. Outro sintoma muito pre-
valente neste estudo, com 96%, o mal-estar, teve redução de 
30,6% na média de seu escore. O somatório dos escores apre-
sentou redução de 30,6% após o início de acupuntura como 
terapia adjuvante. Todos os pacientes apresentaram queda das 
médias de todos os sintomas pesquisados. CONCLUSÃO: A 
acupuntura parece ter um papel importante como ferramenta 
complementar no tratamento sintomático dos pacientes onco-
lógicos. Entretanto, é necessária a realização de estudos mais 
elaborados metodologicamente, que possam trazer evidên-
cias científicas capazes de dirimir as dúvidas referentes a este 
tema, buscando sempre o tratamento dos nossos pacientes 
baseados nas melhores práticas. 
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317 - Bloqueio Fáscia Clavipeitoral para 
cirurgia de fratura de clavícula: série de casos
Autores: *Letícia Tramontin Mendes, Gabriela Ghisi, Jéssica Zamban, 
João Luizão, Murilo Vercka,  Pedro Tavares

Instituição: HC UFPR – Paraná - Hospital Cajuru

JUSTIFICATIVA: Fraturas de clavícula são comuns em hospitais 
de trauma, sendo 81% delas no terço médio. Tradicionalmen-
te é realizado o bloqueio do plexo braquial via interescalênica 
associado ao bloqueio do plexo cervical superficial, que confe-
rem boa analgesia pós-operatória. No entanto, recentemente 
descrito, o bloqueio da fáscia clavipeitoral pode surgir como 
uma alternativa ao bloqueio do plexo braquial nestes casos. 
RELATO DE CASO: 1) JF, 15 anos, 80 kg, ASA I, fratura terço 
médio clavícula direita. Realizada anestesia geral (AG): 200 
mcg fentanil, 200 mg; propofol, 50 mg; rocurônio associada à 
bloqueio do plexo cervical superficial, com 10 ml bupivacaína 
0,25%, com vasoconstrictor e bloqueio da fáscia clavipeitoral 
15 ml medial e 15 ml lateral à fratura, com o mesmo anestésico 
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local, ambos guiados por ultrassom. 2) AT, 36 anos, 60 kg, ASA I, 
fratura terço médio clavícula esquerda. Realizada AG: 180 mcg 
fentanil, 200 mg propofol, 40 mg rocurônio. Os bloqueios peri-
féricos foram exatamente os mesmos do caso 1. Os bloqueios 
foram realizados com agulha Stimuplex A50 mm, probe linear 
de alta frequência e técnica de agulhamento em plano de cau-
dal para cefálico. O paciente 1 manteve escala visual analógica 
de dor de 2/10 e 3/10 em 12 e 24 h de pós-operatório, já o pa-
ciente 2 estava em 1/10 e 2/10. Ambos não fizeram nenhum 
nível de bloqueio motor. Na prescrição hospitalar constava 1 g 
de dipirona de 8 em 8 horas e ambos pacientes tiveram alta na 
manhã seguinte ao procedimento. DISCUSSÃO: A inervação 
da clavícula é complexa e não está completamente estabele-
cida ainda. Ela inclui o nervo supraclavicular (ramo do plexo 
cervical superficial), ramos do plexo cervical profundo e nervos 
subclávio, supraescapular e torácico longo (ramos do plexo cer-
vical profundo). A fáscia clavipeitoral está descrita como uma 
camada fibrótica circular que envolve a clavícula. A inervação 
sensitiva da clavícula ocorre quando estes nervos penetram a 
fáscia e atingem a clavícula. O bloqueio de fáscia clavipeitoral é 
recente e busca se tornar uma alternativa ao bloqueio do plexo 
braquial, uma vez que confere área de analgesia comparável e 
não faz bloqueio motor do membro superior. No entanto, ele 
deve ser associado ao bloqueio do plexo cervical superficial 
para que ocorra melhora na analgesia da pele. Estas vantagens 
descritas melhoram a satisfação do paciente no pós-operató-
rio e podem acelerar a alta hospitalar.
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318 - Bloqueio do quadrado lombar para 
analgesia de crista ilíaca anterior, após 
retirada de enxerto ósseo
Autores: Hannelyze Wagner, *Letícia Tramontin Mendes, Gabriela Ghi-
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JUSTIFICATIVA: A crista ilíaca é o padrão ouro para enxerto 
ósseo autólogo pelo fácil acesso associado ao grande núme-
ro de células corticais, contudo, este sítio doador é uma fonte 
importante de dor no pós-operatório. Bloqueios regionais po-
dem ser uma opção para analgesia nesses casos. RELATO DE 
CASO: Homem, 40 anos, 90 kg, etilista, submetido à artrodese 
de tornozelo esquerdo com enxerto de crista ilíaca anterior. 
Inicialmente, sedado com midazolan e nilperidol intravenosos. 
Realizada raquianestesia, com bupivacaína isobárica 17 mg e 
morfina 60 mcg. Após, guiados por ultrassom, realizados blo-
queio do músculo quadrado lombar, abordagem transmuscu-
lar lateral-medial (QLTML), com 20 ml de bupivacaína 0.25%, 
com vasoconstrictor; e bloqueio do nervo ciático, pela aborda-
gem lateral, com 15 ml de bupivacaína 0.25%, com vasocons-
trictor. Cirurgia durou 1 hora e 40 minutos, sem intercorrências. 
À REPAI estável, sem queixas. Foram avaliados o nível de dor 
pela escala verbal e a sensibilidade pela propriocepção tátil. 
Duas horas após o QLTML, paciente referia dor 3 e o nível do 
bloqueio sensitivo em T9; após 8 e 10 horas do QLTML, não ha-
via nível sensitivo e a dor era referida de nível 1 e 2, respectiva-
mente. Alta hospitalar no 1º dia pós-operatório, sem queixas. 

DISCUSSÃO: O periósteo da crista ilíaca é ricamente inerva-
do pelos nervos da musculatura ligada a este osso. Compõem 
essa inervação, ramos da região toracoabdominal e do plexo 
lombar. Um das técnicas disponíveis para fornecer analgesia 
para crista ilíaca trata-se do QLTML, com injeção de anestésico 
dentro do plano fascial entre o músculo quadrado lombar e 
o músculo psoas maior, visando à analgesia somática e visce-
ral de T4 a L12. Alguns estudos, porém, relatam bloqueio dos 
dermátomos de T9-L2 nesta técnica. Neste caso, obteve-se boa 
condição cirúrgica e bom controle de dor. Quanto ao nível sen-
sibilidade, foi observado bloqueio sensitivo em T9, duas horas 
após o procedimento, semelhante ao encontrado na literatura 
para QLTML, ainda que a associação com opioide no neuroei-
xo possa ser um fator de confusão para avaliação. Além disso, 
a persistência de dor pode ser explicada pela inconsistência 
de tal abordagem em fornecer cobertura anestésica do nervo 
cutâneo femoral lateral da coxa. Contudo, esse bloqueio, cujo 
nível de dificuldade é alto, parece ser uma boa opção para 
analgesia da crista ilíaca anterior, após retirada de enxerto ós-
seo, permitindo uma deambulação precoce e diminuindo a 
chance de dor crônica pós-cirúrgica.
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344 - Bloqueio femoral com cateter em 
paciente portador de amiotrofia espinhal 
progressiva
Autores: Daniela Rosan Patini, Bruno Alfredo Gonçalves Salvetti, Maria 
Laura Barbin Lucas, Maria Isabel Ciríaco Lima, Karollyne Júlia de Alus-
tau Belarmino, *Thais Maricato Toledo
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JUSTIFICATIVA: A amiotrofia espinhal progressiva (AME) é 
uma doença autossômica recessiva cujo defeito está no gene 
SMN1 (gene 1 de sobrevivência de mononeurônio). A evolução 
gera degeneração celular do corno anterior da medula espi-
nhal, com progressiva fraqueza muscular e atrofia. Tem idade 
de início variada, sendo mais grave o comprometimento motor 
quanto mais precoce o início, os tipos 0 e 1 são os mais co-
muns e graves, tipos 2 e 3 tem início mais tardio e são menos 
graves, já o tipo 4 tem início na vida adulta e é o quadro mais 
brando de todos. RELATO DE CASO: Paciente sexo feminino, 
29 anos, portadora de AME tipo 3, obesidade mórbida (IMC 
59 kg/m2), hipogonadismo hipergonadotrófico, osteoporose 
e antecedente de alodínea. Apresentou fratura supracondilia-
na de fêmur esquerdo, após queda da própria altura. Realiza-
da sedação com dexmedetomidina 0,5 mcg/kg/h seguido de 
bloqueio do nervo femoral guiado por ultrasssonografia, com 
passagem de cateter 18G e bólus de ropivacaína 0,65% 130 
mg. Procedida indução de anestesia geral com sufentanil 20 
mcg, propofol 200 mg e rocurônio 100 mg. Manutenção com 
sevoflurano 0,5 a 1,0 CAM e dexmedetomidina. Complemen-
tação analgésica com dipirona 2 g e ropivacaína 0,25% 25 mg 
em cateter de nervo periférico ao término do procedimento; 
tempo cirúrgico de quatro horas. Revertido bloqueio neuro-
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muscular com sugammadex 400 mg. Manteve-se estável, sem 
queixas álgicas e com bom padrão ventilatório. No primeiro 
dia pós-operatório, introduzida gabapentina 300 mg via oral 
associada à ropivacaína 0,25% 37,5 mg via cateter periférico a 
cada doze horas, mantido terapia nos três dias subsequentes, 
com posterior retirada do cateter. Escala Numérica Verbal de 
dor permaneceu com valores abaixo de 3/10, com resolução 
completa da dor após segundo dia pós-operatório e melho-
ra inclusive do quadro de alodínea. DISCUSSÃO: Os desafios 
no manejo da anestesia em portadores de AME são muitos e 
incluem fraqueza muscular, maior suscetibilidade a compli-
cações respiratórias, hipersensibilidade a adespolarizantes, 
hipercalemia e rabdomiólise com uso de succinilcolina. Além 
disso, há escassa informação sobre anestesia nesses pacientes 
nos principais livros de anestesiologia e são poucos os relatos 
de caso. O uso de uma técnica regional contínua, associada a 
uma anestesia poupadora de opioides, além um bloqueador 
neuromuscular com antagonista, foram essenciais para um re-
sultado satisfatório e seguro para o caso apresentado. 
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352 -  Realização de bloqueio PEC I sob 
visualização direta após mastectomia
Autores: Luís Fernando Rodrigues Maria, Lara Alves Soares, *Érica La-
rissa Ferreira Barreto, Natalia Maia Queiroz

Instituição: CET Faculdades Integradas Padre Albino

JUSTIFICATIVA: O número de casos de câncer de mama tem 
aumentado exponencialmente nos últimos anos, sendo a pri-
meira causa de morte entre as mulheres atualmente. Nesse ce-
nário, as cirurgias como a mastectomia vem se tornando cada 
vez mais comuns. Bloqueios anestésicos podem ser utilizados 
para melhorar a analgesia pós-operatória e controle da dor no 
intraoperatório. Logo, objetiva-se descrever a realização do 
bloqueio PEC I a céu aberto, após mastectomia. RELATO DE 
CASO: A. M. G. M, 51 anos, obesa, em tratamento para câncer 
de mama, já tendo realizado quimioterapia prévia. Teve como 
programação cirúrgica mastectomia associada com esvazia-
mento axilar à direita. Paciente apresentava mamas volumosas, 
com grande presença de tecido adiposo em região infraclavi-
cular. A técnica anestésica foi anestesia venosa total, associada 
com analgesia multimodal. No final da cirurgia, a boa dissecção 
e exposição dos músculos permitiram fácil identificação dos 
músculos peitorais. Nesse momento, foi sugerida a realização 
de infiltração pela equipe cirúrgica de ropivacaína 0,75% em 
um total de 20 ml, com uso de um cateter de aspiração núme-
ro 14 entre os músculos peitorais maior e menor, na altura do 
terceiro arco costal direito, caracterizando o bloqueio PEC I. A 
paciente foi para a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) 
permanecendo em observação e negou dor de qualquer grau 
na escala visual analógica (EVA), com manutenção de padrões 
hemodinâmicos estáveis. DISCUSSÃO: Na literatura é consa-
grada a realização do bloqueio PEC I guiado por ultrassonogra-
fia (USG), não havendo muitos relatos de modos alternativos 
de se realizar o mesmo. Neste caso, a realização do PEC com 
uso da USG antes da incisão cirúrgica não foi realizado devido 
ao temor da dificuldade técnica exacerbada pelas caracterís-
ticas anatômicas da paciente, bem como o atraso para início 

da cirurgia. No intraoperatório, a administração de anestésico 
local foi de fácil execução devido à boa dissecção anatômica 
e vontade pela equipe cirúrgica. Em face das limitações tanto 
técnicas, como muitas vezes de recursos tecnológicos em di-
versas partes do país, torna-se importante pensar em formas 
alternativas de realização dos procedimentos. Através desse 
caso é possível difundir essa alternativa, ao mesmo tempo 
em que é necessária a discussão das limitações, assim como a 
necessidade da cooperação do cirurgião para a realização do 
procedimento. Foi possível oferecer analgesia efetiva no pós-
-operatório imediato, com a diminuição de uso de analgésicos, 
sendo assim uma possibilidade eficaz para casos similares.
Referência
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358 - Síndrome dolorosa complexa regional: 
relato de caso
Autores: Andréa Luiz Kraemer, Francine Sberni Ulbrich, Elisa Bohnert, 
*Mariane Adelle Pereira de Souza, Yasmin Santa Catharina

Instituição: Hospital Ministro Costa Cavalcanti

JUSTIFICATIVA: Síndrome dolorosa complexa regional (SDCR) 
descreve uma série de condições dolorosas, caracterizadas pela 
presença de dor neuropática, alterações sensoriais, motoras, 
sudomotoras, vasomotoas e/ou tróficas. RELATO DE CASO: 
MGF, 39 anos, sexo feminino, com dor e limitação do movi-
mento em membro superior direito após trauma. Submetida a 
intervenções cirúrgicas, fisioterapia e terapias farmacológicas, 
sem melhora no quadro. Realizado bloqueio do gânglio estre-
lado, com resposta positiva, porém persistência de parestesia, 
alteração da temperatura e da sudorese e diminuição da força. 
Encaminhada ao serviço de neurocirurgia, que implantou esti-
mulador medular epidural, com melhora da dor e dos demais 
sintomas. DISCUSSÃO: SDCR é uma desordem de uma região 
do corpo, não restrita ao território de um nervo ou dermátomo, 
usualmente com predominância distal. É distinta de outras sín-
dromes, pela presença de disfunção autonômica e alterações 
inflamatórias regionais persistentes. O diagnóstico é baseado 
nas características clínicas, utilizando-se os critérios de Buda-
peste. Nenhum teste é considerado definitivo, porém, podem 
ajudar a apoiar o diagnóstico. Pode ser dividida em tipo 1 e tipo 
2, baseada na ausência ou presença de lesão nervosa, respecti-
vamente. Estudos de base populacional estimam uma incidên-
cia maior em mulheres, a maioria dos casos tem história de um 
evento desencadeante. A fisiopatologia ainda é incerta, mas 
sabe-se que o mecanismo é multifatorial, com uma combina-
ção de diferentes fatores que começam a ocorrer no momento 
da lesão inicial, incluindo sensibilização do sistema nervoso, 
tanto periférico quanto central, disfunção autonômica e alte-
rações inflamatórias. Há também alguma influência de fatores 
genéticos e psicológicos no seu desenvolvimento. Apesar de o 
tratamento ser difícil e pouco eficaz, o mais importante é que 
ele seja multidisciplinar e instituído na fase precoce da doença. 
A abordagem é principalmente sintomática, com o objetivo de 
aliviar a dor e permitir ativa participação nos regimes de reabi-
litação, através de terapia física, ocupacional e psicológica. Os 
anti-inflamatórios não-esteroidais têm boa eficácia e podem 
ser usados na terapia inicial. Podendo-se associar gabapentina, 
amitriptilina, carbamazepina, corticosteróides e bifosfonados. 
O bloqueio nervoso simpático é comumente utilizado, apesar 
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da baixa qualidade das evidências. Estudos sobre neuromodu-
lação na estimulação da medula espinhal e do gânglio da raiz 
dorsal mostram altos níveis de evidência de melhoria na dor e 
na qualidade de vida, devendo ser usados precocemente.
Referências
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369 - Dor neuropática crônica x síndrome 
dolorosa regional complexa: relato de caso de 
difícil diagnóstico e tratamento
Autores: Ana Claudia de Melo Barros, Paula Cristina Leitão de Assun-
ção, Raíssa Letícia Abreu de Azeredo, Geraldo Augusto de Mello Silva, 
Nivaldo Ribeiro Villela, *Felipe Peres Nazário

Instituição: Hospital Universitário Pedro Ernesto

JUSTIFICATIVA: A dor é sensação e experiência emocional 
desagradável associada à lesão tecidual, real ou potencial, ou 
descrita em termos dessa lesão. A dor neuropática (DN) pos-
sui prevalência estimada na população mundial em torno de 
7 a 8%. Apresenta etiologia multifatorial, podendo cronificar 
e apresentar alterações sensitivas, motoras e sinais autonô-
micos. A síndrome da dor regional complexa (SDRC) é carac-
terizada por dor intensa e contínua na extremidade afetada, 
acompanhada por alterações motoras, sensoriais, vaso e su-
do-motoras e edema. Geralmente é precipitada por trauma 
ou cirurgia, sendo mais comum no sexo feminino. A dor é 
desproporcional ao evento desencadeante e não relacionada 
a um dermátomo específico, mas limitada a uma extremida-
de, sendo mais comum a superior. O diagnóstico é feito pelos 
critérios clínicos de IASP. Tanto a SDRC quanto a DN podem 
proporcionar um impacto severo na qualidade de vida dos 
pacientes, sendo necessário diagnóstico e tratamento preco-
ces. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 59 anos, 95 kg, 
1,71 m e hipertenso. Admitido no ambulatório devido à dor 
crônica e mão direita em queimação, EVA 10 há 3 anos, após 
trauma corto-contuso em punho direito, refratária a analgési-
cos e AINES. Submetido a diversas cirurgias reparadoras, sem 
sucesso. Ao exame físico: hiperalgesia, edema, alteração de 
cor, redução de força e tremor, sem alteração perceptível de 
temperatura ou de fâneros. Realizada termografia de mãos 
com hiporradiação de região correspondente a dermátomo 
de nervo mediano em mão direita. Realizado teste quantita-
tivo sensorial (QST), demonstrando hiperalgesia ao frio e ao 
calor. Terapia inicial com duloxetina 60 mg/dia e gabapenti-
na 900 mg/dia, além de fisioterapia diária. Melhora parcial, 
mantendo EVA 8. Submetido à infusão semanal de cetamina 
0,3 mg/kg/h e lidocaína 2 mg/kg/h por duas horas, durante 
três semanas e bloqueio do gânglio estrelado com lido 0,5% 
6 ml; evoluindo com EVA 2 e ganho de função. DISCUSSÃO: 
O diagnóstico diferencial entre essas duas patologias pode 
ser sutil, sendo necessária avaliação clínica e complementar 
para aumentar acurácia. A especificidade dos critérios clíni-
cos para diagnóstico de SDRC é alta e o paciente apresentava 
muitas das alterações. Entretanto, sua termografia de mãos 
demonstrava assimetria de temperatura em mão direita, 
com área de hiporradiação, seguindo dermátomo de nervo 
mediano, padrão não encontrado em pacientes com SDRC. 
Concluimos que o diagnóstico e tratamento dessas patolo-

gias é um desafio devido às semelhanças na apresentação, 
mecanismos, etiologias e por pouco conhecimento médico. 
É importante reconhecer e diagnosticar esses distúrbios, evi-
tando suas consequências sobre a sociedade e indivíduo.
Referências
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370 - Bloqueio do compartimento de fáscia 
ilíaca guiado por ultrassonografia com 
inserção de cateter como técnica analgésica, 
após revisão de artroplastia de quadril
Autores: *Priscilla Flávia Melo Macedo da Fonseca, Lorraine Ferreira 
Guimarães, João Paulo Jordão Pontes, Celso Eduardo Rezende Borges, 
Rodrigo Rodrigues Alves, Bruno Oliveira Lamberti

Instituição: CET Hospital Santa Genoveva

JUSTIFICATIVA: Em cirurgias de revisão de artroplastia de 
quadril, a dor pós-operatória é um componente importante 
e limitante na recuperação. Os bloqueios periféricos como o 
bloqueio do compartimento de fáscia ilíaca guiado por ul-
trassonografia é uma opção analgésica para o pós-operató-
rio e permite a instalação de cateter para analgesia contínua. 
CASO CLÍNICO: Paciente feminino de 55 anos, 80 kg, estado 
físico P1, foi submetido à revisão de artroplastia de quadril 
sob raquianestesia. Após venóclise periférica 18G, foi reali-
zada monitorização com cardioscopia, oximetria de pulso e 
medida de pressão arterial não invasiva. Paciente foi posicio-
nada em decúbito lateral esquerdo, feita sedação com mida-
zolam 5 mg e fentanil 50 mcg. Feita raquianestesia ao nível de 
L4-L5, com agulha quincke 27G e injeção de 20 mg de bupi-
vacaína isobárica. A cirurgia ocorreu em 150 minutos. Ao final 
do procedimento, feito bloqueio do compartimento de fás-
cia ilíaca em membro inferior direito em região suprainguinal 
guiado por ultrassonografia, sob técnica asséptica, com pas-
sagem de cateter entre os músculos oblíquo interno, sartório 
e ilíaco. Foram injetados 30 ml de levobupivacaína 0,375% 
com vasoconstrictor e dexametasona 4 mg, pelo cateter. Pa-
ciente acordada, orientada e sem queixas foi acompanhada 
até a sala de recuperação anestésica, onde permaneceu por 
60 minutos. Acompanhada pela equipe de anestesia pelos 
dois dias de internação subsequentes, sem uso de opioide 
e sem queixas álgicas neste período. Recebeu alta hospitalar 
no terceiro dia, com boa evolução. DISCUSSÃO: A dor pós-
-operatória na revisão de artroplastia de quadril é intensa e 
decorre da incisão e trauma cirúrgicos. Por esse motivo, o uso 
excessivo de opioides para analgesia pode ocasionar efeitos 
colaterais como sedação, depressão respiratória, náuseas, vô-
mitos e retenção urinária. Técnicas poupadoras de opioides 
que permitam a deambulação e alta hospitalares precoces, 
como o bloqueio do compartimento de fáscia ilíaca, propor-
cionam alívio eficaz da dor, redução de efeitos colaterais e 
possibilita a instalação de cateteres. 
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409 - Peng block para analgesia 
pós-operatória em paciente com 
Síndrome de Down
Autores: Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz, Fernanda Lourenço 
Furigo, Maycon Luiz Silva Oliveira, Bruna Brenha Ribeiro Subtil, *Adolfo 
Igor Rodrigues, Fábio Luis Ferrari Regatieri

Instituições: Hospital Geral de Itapevi - Hospital São Camilo Pompéia

JUSTIFICATIVA: A Síndrome de Down (SD) tem caráter autos-
sômico, sendo causada pela trissomia do cromossomo 21. Está 
associada a diversas alterações sistêmicas, das quais as cardio-
vasculares, respiratórias e ortopédicas exigem maior atenção 
no período perioperatório. RELATO DE CASO: Paciente ASA II, 
52 kg, 15 anos, portador de SD, com macroglossia, Mallampati 
IV, apneia do sono, baixa capacidade cognitiva e instabilidade 
de quadril direito. Submetido à reconstrução do quadril direi-
to, procedimento cirúrgico com incisão extensa, grande mani-
pulação óssea e potencial álgico, que teve duração total de 6 
horas. O paciente chegou à sala de cirurgia acompanhado do 
pai, que auxiliou na indução inalatória. Foi monitorizado com 
PANI, ECG, oximetria de pulso e BIS, punção de acesso venoso 
e infusão de fentanil, lidocaína, propofol e rocurônio, intuba-
ção com auxílio de videolaringoscópio e bougie, ventilação 
a volume controlado, com parâmetros protetores. Anestesia 
mantida com sevoflurano e remifentanil. Analgesia comple-
mentar com cetamina 15 mg, dipirona 2 g, cetorolaco 30 mg 
e dexametasona 10 mg. Ao final do procedimento, foi realiza-
do Bloqueio Pericapsular Nerve Group (Peng), com auxílio de 
ultrassonografia e agulha Pajunk e-cath 85. Após visualização 
dos pontos de referências, fez-se injeção gradual de 20 ml de 
solução com ropivacaína a 0,5 %, observando adequada dis-
persão do anestésico local, posteriormente foi passado cateter 
de bloqueio de nervo periférico e instalada bomba de PCA, 
com infusão contínua de 5 mL/h de solução de ropivacaína 
0,2 %. Após a cirurgia, fez uso de dipirona 1 g de 6/6 horas e 
cetorolaco 30 mg de 12/12 horas. Não foram solicitados res-
gates em PCA no 1o PO, então foi ajustada para modo apenas 
bólus. Nas 36 horas subsequentes foram solicitados 4 bólus de 
resgate, com alívio completo da dor, segundo avaliação dos 
pais. Não houve necessidade de uso de opioides durante toda 
a internação hospitalar, que durou quatro dias. DISCUSSÃO: O 
peng foi descrito inicialmente em 2018, tem como objetivo o 
bloqueio sensitivo dos nervos femoral e obturatório acessório, 
que suprem grande parte da inervação da região do quadril. A 
publicação foi seguida de outras, mostrando bons resultados 
para analgesia de procedimentos envolvendo essa região ana-
tômica: artroplastia total, artroscopia e redução de luxação de 
quadril. Tem como vantagens a realização em decúbito dorsal 
e inserção da agulha relativamente longe de estruturas neu-
rovasculares importantes. Embora necessite de mais estudos 
quanto à segurança, possíveis complicações, doses ideiais e 
tempo de manutenção, a PCA com cateter de nervo periférico 
em bloqueio peng mostra-se como boa opção para o manejo 
da dor pós-operatória de pacientes submetidos a cirurgias de 
quadril, proporcionando redução do consumo de opioides.
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416 - Uso inadequado de opioides no 
tratamento de dor crônica: relato de caso

Autores: Cecilia Daniele de Azevedo Nobre, Clara de Oliveira e Souza, 
Cristiane da Cruz Chaves, Juliana Schvartz da Silva, *Matheus Monção 
de Araújo Deco, Noeli Mofati Lima

Instituições: Casa de Saúde São José - Universidade Estácio de Sá - Città

JUSTIFICATIVA: A dor lombar crônica tem origem complexa 
e consequências muitas vezes incapacitantes. Em seu manejo, 
destacam-se como desafios o abuso de opioides e o despre-
paro da equipe médica em lidar com esse quadro tão preva-
lente. RELATO DE CASO: Paciente, 51 anos, com histórico de 
nove cirurgias de coluna e lombalgia há 30 anos, é internado 
para substituição da bateria de seu estimulador medular. Rela-
ta alergia à dipirona, tenoxicam, cetoprofeno, morfina, oxico-
dona, tramadol, codeína, irritabilidade e alucinações visuais ao 
uso de metadona. Alega uso frequente de meperidina venosa 
há cinco anos em diferentes hospitais, sendo diagnosticado 
com desordem relacionada ao uso de meperidina. Conforme 
orientação da American Society of Addiction Medicine, iniciou-
-se metadona oral e buprenorfina, com redução gradual de 
meperidina e manutenção de doses de resgate para evitar 
síndrome de abstinência. Totalizaram-se 20 dias de interna-
ção hospitalar devido a complicações cirúrgicas e clínicas 
até o manejo adequado da dor do paciente. Sete meses após 
alta, paciente apresenta dor controlada com amitriptilina 50 
mg/noite, pregabalina 150 mg 12/12h e estimulador medu-
lar. DISCUSSÃO: O uso crônico de opioides no tratamento da 
dor crônica não oncológica é controverso devido aos fenô-
menos de dependência química e hiperalgesia. O despreparo 
de profissionais da saúde é um importante fator no manejo 
inadequado da dor crônica.
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422 - Bloqueio eretor da espinha contínuo 
para analgesia pós-cirurgia torácica 
pediátrica: relato de caso
Autores: *Arthur Oliveira Facchini, Luiz Guilherme Villares da Costa, 
Gabriel Franzin Rusca, Luiza Vettorazzo Amaral

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein

JUSTIFICATIVA: O bloqueio eretor da espinha (ESP) foi des-
crito primeira vez 2016 por Forero para controle da dor crôni-
ca. Consiste na administração de anestésico entre o grupo de 
músculos eretores da espinha e o processo transverso vértebra 
subjacente, com dispersão anterior pela fascia toracolombar, 
alcançando ramo ventral e dorsal dos nervos espinhais e dis-
persão posterior através dos ramos comunicantes da cadeia 
simpática com bloqueio sensitivo de até C7 – T8 se injetado 
em T5, embora com bastante variabilidade interpessoal e cada 
vez mais utilizado para manejo da dor pós-operatória. Apre-
senta-se como opção a técnicas mais invasivas para analgesia 
pós-cirurgia torácica, como a peridural e o bloqueio paraver-
tebral, considerados padrão ouro, tendo ainda poucos relatos 
e estudos na literatura, principalmente na população pediá-
trica, com primeiro relato como técnica contínua apenas em 
2018. RELATO DE CASO: Masculino, 8 anos, 40 kg, ressecção 
de paraganglioma mediastino anterior abordagem robótica + 
toracotomia antero lateral direita em nível de terceiro espaço 
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intercostal sob anestesia geral + ESP realizado em decúbito la-
teral direito em nível T5, com punção e injeção ropi 0,3% 20 ml 
+ clonidina 150 mcg, guiados por USG e passagem cateter com 
inserção de 5 cm na pele, procedimento com duração 360 mi-
nutos, sem intercorrências. Extubado em sala, transferido para 
a UTI com ropivacaína contínua 0,2% 2mL/hora + bólus 3ml 
até 2x/hora e planejamento analgesia multimodal metadona + 
dipirona + AINE, dor admissão avaliada escore CONFORT (2) de 
11 (moderada) com melhora pós-resgate com morfina + ceta-
mina, manteve ropivacaína contínua por 36 horas, sem mani-
festações respiratórias, hemodinâmicas, bloqueio autonômico 
ou restrição movimentação. Não necessitou novos resgates 
opioides e teve alta hospitalar após três dias da cirurgia. Assin-
tomático. DISCUSSÃO: Procedimentos torácicos são doloro-
sos e analgesia inadequada pode resultar em internação pro-
longada, complicações respiratórias e até dor crônica. Com a 
anestesia regional sempre considerada no plano analgésico 
multimodal, pelo efeito poupador de opioide e a ESP contí-
nua parece boa opção por facilitar a realização, com plano 
visualizado e sítio distante neuroeixo, pleura e grandes estru-
turas vasculares, permitindo cobertura de múltiplos dermá-
tomos, com segurança e potenciais menores complicações 
em relação ao bloqueio peridural e bloqueio paravertebral, 
considerados primeira linha.
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437 - Bloqueio do grupo de nervos 
pericapsulares - peng block - para analgesia 
pós-operatória de artroplastia total de quadril
Autores: Eduardo Bianchini, Ricardo Viana Rezende, *Henrique Gioppo 
Calegari, Victória Piccoli Pletsch, Leandro Iran Rosa, Jéssica Della Gius-
tina Engel

Instituição: Hospital Nossa Senhora da Conceição

JUSTIFICATIVA: As cirurgias de quadril são procedimentos de 
grande porte, com importante potencial de morbidade pós-
-operatória e atraso de alta hospitalar. O Pericapsular Nerve 
Group (Peng block) surgiu recentemente como uma opção de 
otimização do controle da dor pós-operatória em cirurgias de 
quadril. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 64 anos, ASA 
II, dislipidêmico, ex-tabagista, submetido a Artroplastia Total 
de Quadril à esquerda devido à coxartrose, referia dor local de 
forte intensidade (EVA:7) e dificuldade para deambular. Rea-
lizada medicação pré-anestésica com diazepam 10 mg. Após 
monitorização com oximetria de pulso, cardioscopia, pressão 
arterial não invasiva e venóclise de membro superior direito 
com abocatch 18G, paciente foi sedado com midazolam 5 mg 
endovenoso e suplementação de oxigênio a 3 L/min, por cate-
ter nasal. Realizada raquianestesia, após antissepsia da região 
lombossacral, tendo como abordagem o espaço de L3-L4 com 
agulha espinhal 27G de Quincke via mediana, punção única 
com refluxo de líquor positivo, com administração de 15 mg 
bupivacaína 0,5% hiperbárica, sem opioide intratecal. O blo-
queio foi confirmado em nível de T10 e o procedimento foi 
realizado sem intercorrências. Após a cirurgia, foi realizado o 
Peng block em decúbito dorsal com transdutor de ultrassom 
de baixa frequência curvilíneo (2-5 MHZ), com agulha longa de 

100 mm x 22G de lateral para medial. Observou-se a espinha 
ilíaca ântero-inferior em um plano transversal e, em seguida, 
alinhada com a eminência íleo púbica girando a sonda no sen-
tido anti-horário aproximadamente 45º. Após aspiração nega-
tiva, foram injetados 25 ml de ropivacaína 0,5% no plano mus-
culofascial, posterior ao ramo pubiano e anterior ao músculo 
psoas, observando a dispersão neste plano. No pós-operatório 
imediato, o paciente negou dor ou outras queixas. No primei-
ro dia pós-operatório, referiu EVA 0, sem efeitos colaterais, não 
utilizando analgésico de resgate e sendo orientado a sair do 
leito. No segundo pós-operatório, referiu EVA 0 e estimulado 
a andar com andador. Recebeu alta no terceiro dia pós-opera-
tório, sem queixas álgicas. DISCUSSÃO: Cirurgias de quadril 
são associadas a difícil controle de dor pós-operatória, em 
especial quando requerem mobilização precoce, com alto 
consumo de opioides e seus efeitos colaterais. Uma nova 
perspectiva para essa problemática envolve a compreensão 
da anatomia nervosa do quadril, confirmando a porção ante-
rior do quadril como a mais inervada da articulação, devendo 
ser o foco principal de analgesia. Destaca-se ainda sua com-
posição por três ramos articulares dos nervos: obturador, ob-
turador acessório e femoral, tendo os últimos dois um papel 
mais relevante.  O caso descrito evidenciou a ausência de dor 
desde o pós-operatório imediato até a alta, sem necessidade 
de opioides e sem comprometimento motor do quadríceps, 
não limitando a deambulação e a fisioterapia motora, pro-
porcionando assim alta precoce. 
Referências
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440 - Uso de peng block na analgesia 
multimodal em paciente com necrose 
asséptica de cabeça de fêmur
Autores: Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz, Fernanda Lourenço 
Furigo, Maycon Luiz Silva Oliveira, Fábio Afonso Bertholo, *José Venas 
Passos Neto, Fábio Luis Ferrari Regatieri

Instituições: CET IPAR Hospital Geral de Itapevi - São Camilo Pompéia

JUSTIFICATIVA: O bloqueio dos nervos pericapsulares (Peng 
block), inicialmente descrito para fraturas de quadril, possui a 
vantagem de atuar seletivamente nos ramos articulares dos 
nervos obturador, obturador acessório e femoral, associando-
-se a baixo risco de fraqueza do quadríceps. A seguir, relata-se 
o uso do peng block contínuo na estratégia de analgesia multi-
modal em paciente com necrose asséptica da cabeça do fêmur 
(NACF). RELATO DE CASO: feminino, 37 anos, ASA III, portado-
ra de Lúpus Eritematoso Sistêmico com nefropatia e síndrome 
do anticorpo antifosfolipídeo. Internada com o diagnóstico de 
NACF há três semanas, apresentava dor contínua em quadril 
esquerdo, tipo facada, irradiando para coxa, Escore Numérico 
Verbal (ENV) 10/10. Mantinha queixas de inapetência, sono 
não reparador, choro fácil e de não conseguir se mobilizar por 
dor, mesmo em uso de dipirona 2 g de 6/6h, tramadol 100 mg 
de 8/8h, pregabalina 75 mg, ciclobenzaprina 10 mg à noite e 
resgates de morfina. Após interconsulta, decidido pela realiza-
ção de peng block no centro cirúrgico sob técnica asséptica. 
Injetou-se ropivacaína 20 ml a 0,5% sob o iliopsoas, lateral à 
eminência iliopúbica e instalado cateter periférico com bomba 
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de Analgesia Controlada pelo Paciente (PCA), modo contínuo 
- ropivacaína a 0,2%, 4ml/h - mais bólus de 4 ml, se necessário. 
Paciente permaneceu sem queixas nas primeiras 24 h, evo-
luindo com poucas crises de dor ENV 10/10 – melhorando 60 
a 80% após bólus de PCA -, apetite e sono melhorados, reali-
zando fisioterapia sem dificuldades. No 7º dia após o bloqueio, 
a piora do padrão da dor levou à realização de ressonância, 
que mostrou pequena coleção periarticular, sendo necessária 
a remoção do cateter e uso de adesivo de fentanil e duloxetina 
60 mg/dia. Após realização da artroplastia de quadril, obteve-
-se melhora do quadro álgico e alta hospitalar. DISCUSSÃO E 
CONCLUSÃO: Trata-se do primeiro relato de caso encontrado 
na literatura sobre o uso do peng block em infusão contínua na 
NACF até o momento. O acompanhamento da Clínica da Dor 
pôde adicionar o peng block contínuo como mais um recurso 
na analgesia multimodal até a definição entre tratamento ci-
rúrgico ou conservador. A técnica realizada objetivou restringir 
o volume de anestésicos entre o iliopsoas e a cápsula articular, 
distante ao trajeto do nervo femoral. Não se sabe ainda o vo-
lume de anestésico ideal, mas a dose inicial e a bomba de PCA, 
nesse caso, melhoraram visivelmente o controle álgico, a mo-
bilização, o apetite, a qualidade do sono e reduziu o consumo 
de opioides.
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461 - Análise do manejo da dor aguda em 
pacientes no primeiro dia de pós-operatório: 
estudo prospectivo
Autores: Daniel Volquind, Eduarda dos Reis Vialt, Larissa Mariana Leh-
nen, *Leticia Pante, Murillo Cesar Gionedis, Vinicius Remus Ballotini

Instituição: Universidade de Caxias do Sul - UCS

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O tratamento da dor é um dos 
pilares da profissão médica, visto que promove o bem-estar fí-
sico, emocional e psíquico dos pacientes. Apesar dos avanços 
nessa área, déficits significativos continuam a persistir e o ma-
nejo errôneo contribui para o aumento da morbimortalidade, 
resultando em recuperação prolongada e demora no retorno 
às atividades. A analgesia adequada para bloquear o estímu-
lo nociceptivo durante o procedimento cirúrgico,  escolha da 
técnica e o planejamento da analgesia pós-operatória devem 
ser observados para um desfecho satisfatório. Atualmente, a 
necessidade crescente de realização de procedimentos cirúr-
gicos resulta em grande número de pacientes internados em 
pós-operatório e, consequentemente, maior custo às institui-
ções. A dor intensa após a cirurgia ocorre em 20 a 40% dos 
pacientes. Nesse contexto, surgem estratégias de otimização 
na busca pela diminuição do tempo das internações, como o 
investimento científico em analgesia multimodal, definida pela 
administração simultânea de dois ou mais agentes analgésicos 
para diferentes vias da dor, resultando na potencialização do 
efeito analgésico, com uso de menores doses de opioides. 
O objetivo do trabalho é criar de um banco de dados para 
posterior análise descritiva. MÉTODO: Estudo observacional 
prospectivo-descritivo para análise do manejo de dor aguda 
no primeiro dia de pós-operatório, por meio de dados coleta-
dos na aplicação do Inventário Breve de Dor (IBD) adaptado 
e também à Escala Visual Analógica (EVA), na qual o paciente 
deverá avaliar a dor de 0 a 10, considerando a sua percepção. 

O inventário será adaptado para garantir mais objetividade das 
respostas e melhor correlação e especificidade com a dor agu-
da pós-operatória. Serão incluídos no estudo pacientes maio-
res de 18 anos que aceitarem participar do estudo; submeti-
dos a cirurgias eletivas e que permaneceram internados no 
hospital estudado; que não apresentarem dor crônica e/ou 
uso prolongado de derivados de opioides e que não estejam 
internados em Unidade de Terapia Intensiva. O trabalho ob-
terá uma amostra por conveniência, com coleta de dados por 
12 meses, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 
CONCLUSÃO: Espera-se que o resultado encontrado possa 
estabelecer um parâmetro fidedigno acerca do controle de 
dor e promoção de saúde na cidade, podendo firmar novos 
protocolos no manejo de dor aguda no pós-operatório, me-
lhorando desfechos e promovendo satisfação do paciente 
com a experiência cirúrgica.
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472 - Bloqueio da fáscia clavipeitoral e cervical 
superficial como técnica anestésica para 
tratamento cirúrgico de fratura de clavícula
Autores: Beatriz Lemos da Silva Mandim, Paulo Ricardo Rabello de Ma-
cedo Costa, *Danielle Gonçalves Borges, Ludmyla Duarte Pena, Lucas 
Augusto Carvalho e Raso, Dr. Roberto Araujo Ruzi

Instituição: CET do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU)

JUSTIFICATIVA: Na região da cintura escapular, a maior in-
cidência de fraturas é sobre a clavícula, geralmente após aci-
dentes em atividades esportivas ou no trânsito. A inervação 
sensitiva desta região é complexa e deriva de ramos terminais 
de vários nervos que passam por entre a fáscia clavipeitoral e 
a clavícula. Descrito em 2017, o bloqueio da fáscia clavipeitoral 
(BFCP) consiste na injeção de anestésico local de longa dura-
ção nessa região, complementado com o bloqueio do ramo 
supraclavicular do plexo cervical, visando a anestesia cutânea 
da região acima da clavícula. Esse relato ilustra a eficácia do 
BFCP guiado por ultrassonografia para tratamento cirúrgico de 
fratura clavicular, sem necessidade de anestesia geral associa-
da. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 22 anos, 70 kg, ASA 
I, admitido no centro cirúrgico para tratamento de fratura em 
terço médio de clavícula, após acidente motociclístico. Pacien-
te em jejum, submetido inicialmente à sedação endovenosa 
com 5 mg de midazolam e 100 mcg de fentanil. Em seguida, 
procedeu-se à realização dos bloqueios da fáscia clavipeitoral 
e plexo cervical superficial com agulha A-50, guiados por ul-
trassonografia utilizando transdutor linear de alta frequência. 
Administrado 200 mg de ropivacaína 0,5%, sendo 30 ml nos 
bloqueios da fáscia clavipeitoral e 10 ml no bloqueio do nervo 
supraclavicular, respeitando dose tóxica de anestésico local. O 
bloqueio foi feito sem intercorrências e, após 15 minutos da 
injeção do anestésico, já não apresentava dor à manipulação 
da fratura. A sedação durante o ato cirúrgico foi mantida com 
propofol 1% EV em TCI (modelo Marsh Plasma, com concen-
tração alvo igual a 0,6 mcg/ml), sob ventilação espontânea. O 
procedimento foi realizado com sucesso, teve duração de 140 
minutos e transcorreu sem intercorrências. DISCUSSÃO: A 
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fáscia clavipeitoral é uma forte estrutura situada sob a porção 
clavicular do m. peitoral maior, interposta ao m. peitoral menor 
e subclávio, protegendo as veias e nervos axilares. O BFCP é 
um bloqueio recentemente descrito na literatura, com fina-
lidade de conferir anestesia perioperatória e analgesia pro-
longada para a clavícula, apresentando efeitos analgésicos 
semelhantes ao bloqueio de plexo braquial, sem paralisia do 
nervo frênico ou bloqueio motor do membro superior. Seu 
mecanismo é o bloqueio de ramos terminais de vários nervos 
sensitivos para a clavícula. O transdutor ultrassonográfico é 
posicionado na borda ântero-superior clavicular na região 
medial e, posteriormente, na região lateral à fratura, sendo 
o agulhamento realizado in-plane, de caudal para cefálico, 
com injeção do anestésico entre o periósteo e a fáscia clavi-
peitoral. O volume anestésico varia de 10-15 ml, conferindo 
anestesia para abordagem cirúrgica e analgesia prolongada 
para fraturas no eixo médio da clavícula.
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473 - O uso do TTP block como alternativa para 
analgesia para esternotomia
Autores: Gabriel José Redondano de Oliveira, Gabriela Soares Piassi, 
Laís Ribeiro Teixeira, *Leonardo Augusto Pivatto Ferro, Bárbara Guima-
rães de Melo Cardoso

Instituição: Hospital Vera Cruz Campinas

JUSTIFICATIVA: O desenvolvimento de diferentes técnicas 
para bloqueios periféricos tem aumentado exponencialmente 
nos últimos anos, muito em razão da ultrassonografia (USG), 
cada vez mais portátil e acessível. O impacto que a anestesia 
moderna teve com o uso crescente dos bloqueios periféricos 
guiados por USG trouxe uma série de possibilidades e novas 
estratégias anestésicas e analgésicas para o período periope-
ratório. Esse relato de caso tem como objetivo familiarizar o 
médico anestesiologista com o bloqueio do plano do músculo 
transverso torácico (TTP block, na sigla em inglês). DESCRI-
ÇÃO: J.R.L., 54 anos, 90 kg, 1,83 m, com histórico de trauma 
contundente em tórax causado por trauma auto x auto em 
janeiro/2020 e consequente fratura do osso esterno. Inicial-
mente proposto acompanhamento e tratamento conservador 
da fratura, porém paciente evoluiu com dor ventilatório de-
pendente associada à dificuldade de consolidação da fratura. 
Equipe de cirurgia torácica indicou resolução cirúrgica da fra-
tura. Optado por realizar o TTP block, com auxílio de ultrasso-
nografia e probe linear, agulha Stimuloplex A50, injetados 40 
ml de ropivacaína a 0.375% bilateralmente em altura de T4/T5 
em técnica clássica: paraesternal entre o músculo transverso 
torácico e o músculo intercostal. Foi associada à anestesia geral 
venosa total com 100 mcg de fentanil e mantido com propofol 
em bomba alvo controlado e remifentanil contínuo, sem opio-
des de ação prolongada. Paciente permaneceu sem dor no 
pós-operatório, recebendo alta na manhã seguinte da cirurgia, 
após 24 horas aproximadamente, com satisfação da equipe 
cirúrgica e do paciente. DISCUSSÃO: A prática anestésica se 
transforma à medida que novas técnicas surgem e se conso-
lidam como alternativas mais seguras e eficazes. O TTP block 
foi descrito em 2015 por Ueshima et al e se mostrou como ex-
celente alternativa para controle da dor em cirurgias cardíacas 
em que a esternotomia representa uma importante causa de 
dor aguda e crônica no pós-operatório, bloqueando estímulos 

das fibras anteriores dos nervos intercostais entre T2 a T6. No 
relato de caso em questão, o uso do TTP block permitiu a me-
nor utilização de opiodes e alternativa ao bloqueio peridural 
em nivel torácico, opção excelente e menos invasiva para cirur-
gias com abordagem mediana do esterno. 
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489 - ESP Block associado à ablação por 
radiofrequência no controle da dor oncológica: 
relato de caso
Autores: Thiago Romanelli Ribeiro, Gabriela Soares Piassi, Daphne Ni-
coletti, Laís Ribeiro Teixeira, *Leonardo Augusto Pivatto Ferro, Bárbara 
Guimarães de Melo Cardoso

Instituição: Hospital Vera Cruz Campinas

JUSTIFICATIVA: O uso de bloqueios periféricos é uma realida-
de na prática anestésica moderna. Esse relato tem por objetivo 
discutir o seu papel crescente como adjuvante no tratamento e 
controle da dor oncológica, em especial o ESP Block (Bloqueio 
do plano do músculo eretor da espinha), utilizado no caso a se-
guir. RELATO DE CASO: J.R.M., 64 anos, portador de neoplasia 
de reto, com metástases pulmonares, linfonodais e ósseas, em 
tratamento paliativo com radioterapia e quimioterapia. Indica-
da ablação por radiofrequência da metástase óssea em 7o arco 
costal a esquerda em maio/2019, realizada com sucesso, porém 
com queixa de dor no operatório imediato, com melhora a par-
tir do 2o PO. Após recidiva álgica, programada nova sessão de 
ablação em janeiro/2020. Em conjunto com equipe de radiolo-
gia intervencionista, optou-se por realização de ESP Block asso-
ciado à anestesia geral. Realizado bloqueio com paciente senta-
do, após sedação leve, com auxílio de ultrassonografia, agulha 
A50, agulhamento em plano, utilizados 30 ml de ropivacaína a 
0,375% em topografia de T7, com sucesso de técnica e posterior 
indução da anestesia geral venosa total. Após sedação leve (100 
ug fentanil + 2 mg midazolam) sob monitorização completa e 
cateter nasal de O2 (2L/min), realizado bloqueio com agulha A50, 
com auxílio do USG para visualização das estruturas em posição 
sentado com infusão de 30 ml de ropivacaína (0,375%) com su-
cesso na primeira tentativa e, em seguida, indução da anestesia 
geral venosa total com remifentanil TCI (6 ng/ml) e propofol TCI 
marsh (2,8 mg/ml). Procedimento transcorreu em 4 horas, sem 
intercorrências. Após extubação, paciente relatou ausência de 
dor e manteve-se assintomático até sua alta no dia seguinte. 
Seguimento pela equipe de paliativo na semana seguinte des-
creveu em evolução ausência de dor e melhora da qualidade do 
sono e diminuição do uso de medicamentos de uso contínuo 
para controle das queixas álgicas. DISCUSSÃO: O ESP Block foi 
inicialmente descrito como técnica para analgesia pós-opera-
tória de cirurgias torácicas em 2016 por Forero et al. Por ser um 
bloqueio entre a fáscia do músculo eretor da espinha e o pro-
cesso transverso, apresenta segurança e relativa facilidade de 
técnica, promovendo analgesia dos nervos intercostais, além de 
não provocar bloqueio de neuroeixo. Paciente apresentou re-
sultado excelente e dor 0 no pós-operatório, com satisfação da 
equipe de cirurgia e do paciente.
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510 - Anestesia para discectomia lombar por 
videoendoscopia
Autores: Fabrício Dias Antunes, Mayra Souza Chagas, Gabriela Gan-
darela do Espírito Santo, Raphael Almeida Santiago de Araújo, *Silvio 
Roberto Silveira Assunção Júnior, Erick Carvalho Pales

Instituição: CET Menino Jesus de Praga

JUSTIFICATIVA: A discectomia é um método cirúrgico utiliza-
do no tratamento das dores irradiadas da coluna para os mem-
bros, causadas por hérnia de disco. A discectomia endoscópica 
lombar está sendo utilizada para tratamento das hérnias do 
disco intervertebral quando não há calcificação do disco e tem 
apresentado resultados clínicos semelhantes aos da técnica 
aberta convencional. E além de uma descompressão central in-
direta, uma ressecção precisa do fragmento herniado pode ser 
feita por esse método. RELATO DE CASO: E.L.S., 56 anos, sexo 
masculino, 55 kg, portador de hérnia de disco lombar, subme-
tido à discectomia lombar vídeoendoscópica entre L5-S1. Feito 
bloqueio epidural com a infusão de levobupivacaína 0,2% e de 
10 mcg de sufentanil. Indução anestésico venosa com mida-
zolam 0,1 mg/kg, fentanil 1,8 mcg/kg, dexmedetomidina 0,7 
mcg/kg/h. Paciente em decúbito ventral, mantido em ventila-
ção espontânea, com suporte de oxigênio por meio de cate-
ter nasal tipo óculos. Procedimento com duração anestésico 
cirúrgica de 135 minutos, sem intercorrências. Encaminhado à 
SRPA, recebendo alta hospitalar sete horas após, sem queixas. 
DISCUSSÃO: a realização da discectomia lombar endoscó-
pica sob anestesia de neuroeixo e sedação evita as possíveis 
complicações relacionadas com anestesia geral, assim como 
também reduz o tempo de hospitalização e de convalescência, 
possibilitando assim o retorno mais breve do paciente às suas 
atividades pré-operatórias. No que diz respeito ao cirurgião, o 
paciente sob anestesia neuroeixo, aumenta ainda mais a segu-
rança do procedimento, pois quando bem orientado, por meio 
de suas respostas, pode-se evitar possíveis lesões neurológicas.   
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524 - Anestesia geral multimodal associada a 
duplo bloqueio com permanência de cateter 
peridural para controle da dor em cirurgia 
onco-ortopédica de grande porte em paciente 
com baixo limiar a dor e uso crônico de 
opioide: relato de caso
Autores: Renata de Paula Lian, Thiago Fernando Ruicci Silva, Felipe Kei 
Uemura, Daniel Giannini, *Wistan Luiz Maguetas Filho, Patrícia Yumi 
Sakamoto

Instituição: CET Hospital da PUC de Campinas

JUSTIFICATIVA: Dor é uma experiência sensitiva e emocional 
desagradável, associada a uma lesão tecidual real ou potencial, 
de difícil manejo. Seu controle está relacionado à alta hospi-
talar precoce, reduzindo custos para o sistema de saúde e ge-
rando maior satisfação ao paciente. RELATO DE CASO: SVFN, 
52 anos, feminino, 1,78 m, 76 kg, ASA II, por hipertensão, com 
diagnóstico de osteossarcoma pélvico, com antecedente de 

quimioterapia e uso crônico de parecetamol + codeína (2 g 
+ 120 mg/dia) para controle da dor que ela quantificava com 
uma média diária de 6/10, submetida à cirurgia de hemipelvec-
tomia. Foi introduzido pregabalina (75 mg/dia, VO) em consul-
ta pré-anestésica até o dia do procedimento. Cirurgia realizada 
sob anestesia combinada peridural lombar, com inserção de 
cateter peridural e injeção de 10 ml de ropivacaína 0,375%, blo-
queio subaracnóide, com injeção intratecal de 4 ml de bupiva-
caína 0,5% isobárica + 20 mcg de fentanil + 80 mcg de morfina 
e anestesia geral balanceada, com indução venosa de 5 mcg/
kg de fentanil, 1 mg/kg de lidocaína 1%, 2 mg/kg de propofol, 
0,3 mg/kg de cetamina e 0,6 mg/kg de rocurônio. Após proce-
dimento cirúrgico sem intercorrências, a paciente foi encami-
nhada à UTI. O cateter peridural foi utilizado como via principal 
de analgesia da paciente, associado à medicação endovenosa 
(dipirona 2 g a cada 6 horas) e manutenção da pregabalina 75 
mg por dia, via oral. A paciente foi acompanhada pela equipe 
de anestesiologia, recebendo analgesia através de cateter peri-
dural a cada 6 horas, com solução de 8 ml de ropivacaína 0,2 e 
com adição de 2 mg de morfina a cada 12 horas. O escore para 
avaliação de dor utilizado foi a Escala Visual Numérica (EVN). 
A paciente não apresentou dor maior do que 4/10, durante os 
quatro dias de PO em UTI. Foi encaminhada para leito de enfer-
maria, quando iniciou fisioterapia precoce. Durante os três dias 
subsequentes, a paciente apresentou dor nota 3/10 apenas 
durante as seções de fisioterapia e negou dor ao repouso. No 
sétimo dia de internação, recebeu as últimas doses de analge-
sia peridural e o cateter foi retirado. No oitavo dia, a paciente 
recebeu alta hospitalar, sem queixas. CONCLUSÃO: A paciente 
do caso apresentava dor diária de difícil controle previamente 
ao procedimento cirúrgico, o que criou a necessidade de uma 
programação anestésica e analgesia complexa, esperando um 
difícil controle de dor pós-operatório. Conseguiu-se evidenciar 
a importância de associar diversas vias de analgesia, com o uso 
de fármacos de diferentes classes, de modo a não utilizar gran-
des doses de opioides endovenosos, poupando seus efeitos 
adversos. A paciente teve alta hospitalar satisfeita com o resul-
tado da cirurgia e com sua recuperação.
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Segundo o Guideline de ma-
nejo de dor pós-operatória da American Pain Society, mais de 
80% dos pacientes submetidos à cirurgia vivênciam dor aguda 
pós-operatória. O inadequado controle da dor está associado 
a um aumento de morbidade, ao tempo de internação, aos 
custos aos serviços de saúde e ao risco de dor crônica. A se-
guir, delineamos um estudo retrospectivo transversal realiza-
do em hospital terciário no ano de 2019, a fim de nortear o 
pensamento clínico anestésico para o perfil de pacientes mais 
susceptíveis à dor pós-operatória e atentar a comunidade da 
importância do manejo da dor. MÉTODO: Trata-se de um es-
tudo transversal, com o objetivo de reconhecer fatores de risco 
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de dor no pós-operatório imediato. Realizado em hospital ter-
ciário, tendo como base a resposta de escala de dor em admis-
são na sala de recuperação pós-anestésica. O estudo ocorreu 
no período de janeiro a dezembro de 2019, envolvendo 8.559 
pacientes, com análise e comparação de variáveis, de acordo 
com registro no prontuário eletrônico no sistema MV, com au-
xílio do software StataCorp. RESULTADO: da amostra original 
de 12.215 indivíduos, foram incluídos 8.559 pacientes; os res-
tantes 3.656 foram perdas devido à ausência da avaliação da 
escala de dor. A média de idade da população estudada foi de 
44,09 anos (DP = 19,30). Houve predominância do sexo femi-
nino (70,32%) e pacientes classificados como ASA II (55,19%) e 
daqueles submetidos à raquianestesia (51,02%). A prevalência 
de dor intensa foi de 5,64% (483 pacientes), sendo sua maioria 
composta por mulheres (4,12%) - isto se deve à população fe-
minina ser significativamente maior que a masculina. Quando 
analisados separadamente, a prevalência de dor intensa entre 
as mulheres é de 5,86% contra os 5,12% nos homens, porém 
sem significância estatística (p = 0,171). Na escala de dor, 62,2% 
(5.324) dos pacientes não apresentavam dor à admissão na 
SRPA e 37,80% (3.235) relatavam alguma dor e somente 483 
pacientes (5,64%) relataram dor intensa (escore de dor >3). 
Dentre as variáveis analisadas, a única que apresentou signifi-
cância estatística foi idade - pacientes mais jovens apresentam 
maior prevalência de dor intensa (média de 42,38 anos, des-
vio padrão de 18,18, IC 95% 40,75-44,0) do que pacientes mais 
velhos (média de 44,19 anos, desvio padrão de 19,36, IC 95% 
43,77-44,61), com p = 0,0447. À regressão logística, constatado 
que a cada ano de idade há uma redução em 7% na probabi-
lidade de ocorrência de dor intensa. CONCLUSÃO: A partir da 
análise dos dados, apenas a relação entre idade e dor pós-ope-
ratória apresentou relevância estatística, sendo os mais novos 
mais acometidos, assim como consta na literatura disponível 
sobre o assunto.
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31 - Anestesia venosa total opiode free em 
mastectomia em oncologia
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JUSTIFICATIVA: Os opioides são comumente utilizados para 
analgesia perioperatória. Seu uso, porém, está relacionado a 
efeitos adversos como náusea e vômito pós-operatório, hipe-
ralgesia, íleo paralítico, sedação prolongada, depressão respira-
tória, prurido e retenção urinária. Estudos em animais sugerem 
que o uso de opioides em anestesia de pacientes oncológicos 
favorece a propagação tumoral. RELATO DE CASO: Paciente 
feminina, 39 anos, ASA III, 1.62 m e 52 kg, história de câncer de 
mama direita, com plano de mastectomia, sem comorbidades 
prévias. Ao entrar na sala de cirurgia, paciente devidamente 

posicionada e monitorizada com PA não invasiva, oximetria de 
pulso e eletrocardiografia. Realizada sedação com midazolam 
3 mg, seguida de bloqueio do plano eretor da espinha à direita 
com 30 ml de ropivacaína a 0,5%. Na sequência, iniciada in-
fusão em bomba das seguintes drogas: propofol 150 mcg/kg/
min, lidocaína 2% SV (4 mg/ml) 25 ml/h, sulfato de magnésio 
(40 mg/ml) 25 ml/h, cetamina (2 mg/ml) 75 ml/h e dexmede-
tonedina (2 mcg/ml) 75 ml/h por 10 min. Quando atingida hip-
nose desejada, paciente curarizada com 10 mg de cisatracúrio. 
Para intubação, foi realizada anestesia periglótica com ropiva-
caína a 0,375% 10 ml e introduzido tubo orotraqueal 7,5 sem 
intercorrências. A ventilação mecânica foi feita com fi02 50%, 
volume corrente de 6-8 ml/kg e fr 10-14, a fim de manter etco2 
entre 30-35 mmhg. Para a manutenção da anestesia, as drogas 
em BIC tiveram suas doses ajustadas: propofol 100 mcg/kg/
min, lidocaína 2% 10 ml/h, sulfato de magnésio 10 ml/h, ceta-
mina 25 ml/h e dexmedetonedina 25 ml/h. Foram também ad-
ministradas: dipirona 1 g, metoclopramida 10 mg, cetoprofeno 
100 mg e ranitidina 100 mg. A paciente se manteve estável 
durante as três horas de cirurgia, sem intercorrências. As bom-
bas foram desligadas dez minutos antes do término do pro-
cedimento. Despertar sem agitação ou bucking, paciente nega 
dor. Encaminhada então para a recuperação pós-anestésica, 
onde se manteve estável, sem dor, sem intercorrências, sendo 
liberada após uma hora de observação para leito em enferma-
ria. DISCUSSÃO: A modalidade anestésica venosa total opioide 
free traz segurança, menor efeito colateral e proporciona bom 
desfecho perioperatório. A técnica multimodal, com drogas as-
sociadas para atingir um plano anestésico adequado e garantir 
analgesia intra e pós-operatória, trouxe, nesse caso, resultado 
muito satisfatório. Em pacientes críticos, que se beneficiam de 
pequenas doses ou da ausência do uso de opioides, é uma boa 
escolha para os anestesiologistas. O bloqueio do plano eretor 
da espinha associado se apresenta como uma importante fer-
ramenta para cirurgias de mama, como forma de reduzir a ne-
cessidade de opioides para analgesia.
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57 - Comparação entre rocurônio e 
succinilcolina para condições ruins de 
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JUSTIFICATIVA: Boas condições de intubação durante a indu-
ção em sequência rápida (ISR) são fatores essenciais para intu-
bação precoce e reduzida incidência de efeitos adversos como 
hipóxia e broncoaspiração. Para facilitar esta rápida intubação, 
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dois bloqueadores neuromusculares são mais frequentemente 
utilizados durante ISR: rocurônio e succinilcolina. Esta revisão 
sistemática (RS), com meta-análise, compara rocurônio e suc-
cinilcolina quanto ao risco de desenvolvimento de condições 
ruins de intubação durante a ISR. MÉTODOS: Este relato é 
parte de uma RS mais abrangente de múltiplos desfechos. As 
buscas foram realizadas em junho de 2020 nas seguintes bases 
de dados: PubMed, LILACS, Scielo, Embase, Web of Science e 
Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL; 2020, 
Issue 6). Foram incluídos ensaios clínicos randomizados com 
pacientes de todas as idades e com texto completo disponí-
vel. Nós apresentamos aqui parte dos resultados dos estudos 
comparando rocurônio e succinilcolina durante ISR para con-
dições ruins de intubação. Toda a triagem das referências, o 
julgamento do risco de vieses e a extração dos dados foram 
realizados em duplicidade por dois revisores independentes. 
Discordâncias foram discutidas entre os revisores e autores 
supervisores. Os resultados sumarizados foram estimados 
tanto por modelos estatísticos do tipo fixed-effects quanto do 
tipo random-effects e apresentados de acordo com a avaliação 
qualitativa e quantitativa da heterogeneidade dos estudos. 
Análises de sensibilidade, assim como análises de subgrupo, 
meta-regressão e meta-regressão múltipla a priori também fo-
ram conduzidas. Adicionalmente, meta-análises de múltiplas 
intervenções foram aplicadas para classificar as diferentes do-
ses de rocurônio e succinilcolina. Ainda foi avaliado o risco de 
viés de publicação através do estudo de funnel plots. RESULTA-
DOS: Quarenta e três ensaios clínicos (4,616 pacientes) foram 
analisados para condições ruins de intubação. Cinco estudos 
foram considerados sob alto risco de viés, 37 sob algum nível 
de preocupação e somente um sob baixo risco, de acordo com 
a ferramenta ROB 2. Não houve heterogeneidade quantitativa 
entre os estudos (I2=17,5%; Chi2-p=0,1846). Desconsiderando 
as doses dos bloqueadores, o rocurônio esteve sob maior risco 
de apresentar condições ruins de intubação (RR=1,82; IC 95%: 
1,29 a 2,55; p=0,0011). Nas análises de subgrupo, somente o 
rocurônio promoveu alterações estatisticamente significativas 
nas magnitudes de efeito e somente duas das doses avaliadas 
para esta droga estiveram sob maior risco que a succinilcoli-
na 1-1,5 mg.kg-1: rocurônio 0,6 mg.kg-1 (RR=1,92; IC 95%: 1,07 
a 3,44; 29 estudos; 1.768 participantes) e 0,9 mg.kg-1 (RR=3,05; 
IC 95%: 2,34 a 3,98; 9 estudos; 390 participantes). O teste de 
Egger encontrou assimetria significativa (p=0,0118), sugerindo 
possível viés de publicação. Quando a análise foi controlada 
para o viés de publicação, a significância estatística foi per-
dida (RR=1,32; IC 95%: 0,89 a 1,95; p=0,1620). A classificação 
das diferentes doses avaliadas de cada bloqueador apresen-
tou apenas o rocurônio 0,6 mg.kg-1 como estando sob maior 
risco de condições ruins de intubação em comparação com a 
succinilcolina 1 mg.kg-1. As evidências foram julgadas como de 
muito baixa qualidade, de acordo as recomendações do GRA-
DE. CONCLUSÃO: As evidências atualmente disponíveis não 
são suficientes para determinar diferenças significativas entre 
rocurônio e succinilcolina em relação ao risco de condições ruins 
de intubação. As diferenças encontradas só estiveram presentes 
quando avaliando as drogas independentemente das doses usa-
das. Contudo, doses relativamente menores de rocurônio foram 
incluídas nestas análises. Doses de rocurônio de 1-1,2 mg.kg-1 
não apresentaram diferença em relação à dose de succinilcolina 
de 1 mg.kg-1. Além disso, as evidências foram julgadas como de 
muito baixa qualidade e os intervalos de confiança não nos per-
mitem garantir diferenças clinicamente relevantes. 
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JUSTIFICATIVA: Um rápido bloqueio neuromuscular durante 
a indução em sequência rápida é crucial para uma intubação 
precoce e consequente redução do risco de dessaturação e as-
piração de conteúdo gástrico. Rocurônio e succinilcolina são 
atualmente as principais escolhas neste cenário devido ao seu 
rápido início de ação. Esta revisão sistemática (RS) apresenta 
meta-análise de múltiplas intervenções para avaliar qual dose 
de qual bloqueador apresentaria o menor tempo para o blo-
queio neuromuscular. MÉTODOS: Este relato é parte de uma 
RS mais abrangente de múltiplos desfechos. As buscas foram 
realizadas em junho de 2020 nas seguintes bases de dados: 
PubMed, LILACS, Scielo, Embase, Web of Science e Cochrane 
Central Register of Controlled Trials (CENTRAL; 2020, Issue 6). 
Foram incluídos ensaios clínicos randomizados com pacientes 
de todas as idades e com texto completo disponível. Nós apre-
sentamos aqui parte dos resultados dos estudos comparando 
rocurônio e succinilcolina durante ISR para tempo para blo-
queio neuromuscular. As medidas do bloqueio neuromuscu-
lar foram realizadas tanto através de estímulos simples como 
através do TOF T1, a partir de diferentes estímulos nervosos 
como do ulnar, facial e recorrente laríngeo. Depressão máxi-
ma de 90% e de 95% dos estímulos foram levados em con-
sideração nos estudos para este desfecho. Um estudo apre-
sentou definição imprecisa. Toda a triagem das referências, o 
julgamento do risco de viéses e a extração dos dados foram 
realizados em duplicidade por dois revisores independentes. 
Discordâncias foram discutidas entre os revisores e autores su-
pervisores. Os resultados sumarizados foram estimados tanto 
por modelos estatísticos do tipo fixed-effects quanto do tipo 
random-effects e apresentados de acordo com a avaliação 
qualitativa e quantitativa da heterogeneidade dos estudos. 
Análises de sensibilidade assim como análises de subgrupo, 
meta-regressão e meta-regressão múltipla a priori também 
foram conduzidas. Adicionalmente, metanálises de múltiplas 
intervenções foram aplicadas para classificar as diferentes do-
ses de rocurônio e succinilcolina. Ainda foi avaliado o risco de 
viés de publicação através do estudo de funnel plots. RESUL-
TADOS: Vinte e cinco ensaios clínicos randomizados (1,708) 
foram analisados. Cinco estudos foram considerados sob alto 
risco de viés e 20 sob algum nível de preocupação de acordo 
com a ferramenta ROB 2. Heterogeneidade significativa esteve 
presente (I2=98.1%; Chi2-p<0.0001). Desconsiderando as doses 
dos bloqueadores, rocurônio parece levar mais tempo que a 
succinilcolina para produzir relaxamento muscular (diferença 
de médias [Roc - Scc]=32,04 s; IC 95%: 20,59 a 43,48; p<0,0001). 
Nas análises de subgrupo, a população, a dose de rocurônio e 
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o cenário clínico (eletivo vs urgente) estiveram associados com 
alterações significativas nas magnitudes de efeito e podem ter 
sido responsáveis pela alta heterogeneidade encontrada. So-
mente o rocurônio 0,3 mg.kg-1 (diferença de médias=38,99 s; 
IC 95%: 29,07 a 48,90) e 0,6 mg.kg-1 (diferença de médias=240 
s; IC 95%: 125,85 a 354,15) apresentaram diferença estatistica-
mente significativa em comparação com a succinilcolina 1-1,5 
mg.kg-1. Na análise de meta-regressão, tomando as doses de 
rocurônio e succinilcolina como variáveis numéricas, encon-
tramos associação linear entre dose de rocurônio e magnitude 
de efeito (p=0,0003). Para as análises de meta-regressão múl-
tipla, incluindo doses de rocurônio e succinilcolina, o mode-
lo foi significativo e respondeu por 53% da heterogeneidade 
correspondente (p=0,0008), com dose de rocurônio como 
única variável significativa incluída – negativamente associada 
(p=0,0003). O teste de Egger mostrou assimetria significativa 
(p=0,0005), sugerindo possível viés de publicação. Quando 
controlada para publicação seletiva, a análise levou a perda da 
significância estatística (diferença de médias=9,55 s; IC 95%: 
-6,27 a 25,36; p=0,2302). As evidências foram julgadas como de 
muito baixa qualidade de acordo com as recomendações do 
GRADE. CONCLUSÃO: As evidências atualmente disponíveis 
são insuficientes para mostrar qualquer diferença relevante 
entre rocurônio e succinilcolina em relação ao tempo para 
início do bloqueio neuromuscular. As diferenças encontradas 
só estiveram presentes quando analisadas as drogas inde-
pendentemente das doses administradas – com as menores 
doses de rocurônio incluídas na sumarização. As análises de 
subgrupo não mostraram diferenças significativas quando 
doses de rocurônio acima de 0,6 mg.kg-1 foram administra-
das. Além disso, as evidências foram julgadas como de muito 
baixa qualidade e os intervalos de confiança não nos permi-
tem garantir diferenças clinicamente relevantes.
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JUSTIFICATIVA: A altura tireomentoniana (ATM) foi inicial-
mente descrita como um ótimo teste isolado para previsão 
de laringoscopia difícil. Contudo, pesquisas posteriores têm 
demonstrado desempenho variável para este preditor. Esta 
meta-análise sumariza os valores preditivos da ATM, principal-
mente para a previsão de laringoscopia difícil. MÉTODOS: Foi 
realizada uma busca nas bases do PubMed, Embase, LILACS e 
Scielo em junho de 2020. Foram incluídos estudos de coorte 
prospectivo com pacientes ≥ 16 anos e texto completo dispo-
nível apresentando dados sobre os valores preditivos da ATM 
tanto para laringoscopia difícil como para intubação difícil. 
Todas as etapas de triagem, julgamento do risco de viés dos 

estudos e coleta dos dados foram conduzidas em duplicida-
de por dois pesquisadores independentes e com participação 
de uma pesquisadora supervisora para discussão em caso de 
desacordos. Foram avaliadas as propriedades diagnósticas da 
ATM e sua associação com a classificação de Cormack e Leha-
ne, adquirida a partir de laringoscopia direta. Para sumarização 
dos resultados, nós conduzimos uma meta-análise do tipo ran-
dom-effects, usando modelos hierarquizados. RESULTADOS: 
Das 26 referências inicialmente triadas, oito estudos avaliando 
2.844 pacientes foram incluídos. Todos os estudos incluídos fo-
ram julgados sob alto risco de viés e baixa preocupação em re-
lação à aplicabilidade de acordo com a ferramenta QUADAS-2. 
Muita heterogeneidade esteve presente entre os resultados 
dos estudos. Os valores sumarizados para odds ratio diagnósti-
co (DOR) e razões de verossimilhança positiva (RV+) e negativa 
(RV-) foram DOR: 57,94 (IC 95%: 18,19-184,55); RV+: 11,32 (IC 
95%: 4,28-29,92) e LR-: 0,23 (IC 95%: 0,15-0,35). A sensibilida-
de e a especificidade sumarizadas para estudos com ponto de 
corte em comum foram 82,6 (IC 95%: 74-88,8%) e 93,5 (IC 95%: 
79-98,2%), respectivamente. A área sob a curva ROC estimada 
foi de 81.1%. CONCLUSÃO: A ATM mostrou-se um bom pre-
ditor para laringoscopia difícil em adultos de diversas popula-
ções, apresentando melhores valores preditivos que a maioria 
dos testes previamente descritos. Contudo, o alto risco de viés 
dos estudos individuais pode ter enfraquecido seus resultados, 
assim como as sumarizações desta meta-análise.
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JUSTIFICATIVA: Os algoritmos de aprendizado de máquina 
(AM) têm sido considerados superiores aos modelos preditivos 
montados a partir de regressão logística (RL). São comparadas as 
áreas sob a curva ROC de vários modelos de AM e RL para a pre-
visão de laringoscopia difícil. MÉTODOS: Um estudo de coorte 
prospectivo foi conduzido com pacientes submetidos a aneste-
sia geral para realização de procedimentos cirúrgicos. Foram co-
letados no período pré-operatório dados sobre sexo, idade, peso, 
altura, estado físico ASA, teste de Mallampati modificado (TMM), 
abertura oral (AO) e distância mento-esternal (DME). O desfecho 
principal foi laringoscopia difícil definida como classes 3 e 4 de 
Cormack e Lehane. Análises uni e multivariadas foram realizadas 
para avaliar associação entre variáveis e para construir os mode-
los preditivos. Somente as variáveis com valores de p<0,2 foram 
incluídas dentro dos modelos. RESULTADOS: De um total de 
453 pacientes, 29 (6,4%) apresentaram laringoscopia difícil. Sexo 
(p=0,015), peso (p=0,009), altura (p=0,001), TMM (p<0,001), AO 
(p<0,001) e DME (p<0,001) estiveram associados com laringos-
copia difícil. Idade (p=0,212) e ASA (p=0,070) não apresentaram 
diferença significativa entre os dois grupos. Seis modelos prediti-
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vos foram produzidos incluindo sexo, peso, altura, ASA, TMM, AO 
e DME. A curva ROC para estes modelos está apresentada na Fi-
gura 1 e suas áreas sob a curva foram as seguintes: Regressão Lo-
gística - RL (82,58%; IC 95%: 67,25-97,91%); “Linear Discriminant 
Analysis” - LDA (82,58%; IC 95%: 70,7-94,46%); “Classification and 
Regression Trees” – CART (58,32%; IC 95%: 41,89-74,74%); “k-Nea-
rest Neighbors” – kNN (58,32%; IC 95%: 37,53-79,11%); “Random 
Forest” – RF (69,05%; IC 95%: 44,22-93,87%); “Generalized Boosted 
Model” – GBM (84,35%; IC 95%: 73,85-94,85%). CONCLUSÃO: Os 
algoritmos de AM não foram superiores aos modelos de RL para 
a previsão de laringoscopia difícil.
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65 - Ângulo da via aérea superior: estudo de 
coorte prospectivo para avaliar associação 
entre uma nova medida e laringoscopia difícil
Autores: Clístenes C de Carvalho, Marina Sampaio Leite, Stéphanie LPA 
Regueira, Ana Beatriz S de Souza, Caroline O Rego, *Isabella B Ramos.

Instituição: Hospital das Clínicas da UFPE

JUSTIFICATIVA: A previsão de via aérea difícil permanece um 
desafio na prática clínica e avanços são necessários neste cam-
po. O presente estudo avaliou a associação entre laringosco-
pias difíceis e uma nova medida – o ângulo formando entre o 
mento, o ângulo da mandíbula e a borda anterior da cartila-
gem tireóidea (ângulo da via aérea superior). MÉTODOS: Uma 
análise interina de um estudo de coorte prospectivo em anda-
mento foi efetuada com 125 pacientes submetidos à anestesia 
geral para realização de procedimentos cirúrgicos. No pré-ope-
ratório, foram coletados dados sobre sexo, idade, peso, altura, 
índice de massa corporal, estado físico ASA, teste do Mallam-
pati modificado (TMM), distância mento-esternal (DME), dis-
tância tireomentoniana (DTM), teste da mordedura do lábio 
superior (TMLS) e ângulo da via aérea superior (AVS). O des-
fecho principal foi laringoscopia difícil definida como classes 
3 e 4 de Cormack e Lehane. Análises bivariadas foram realiza-
das para investigar a existência de associação entre variáveis e 
para estimar valores preditivos. RESULTADOS: Nove pacientes 
apresentaram laringoscopia difícil (7,2%). Três características 
apresentaram associação estatisticamente significativa com 
laringoscopia difícil: sexo (p=0,009); TMM (p=0,020) e AVS 
(0,000). As áreas sob a curva ROC para os cinco preditores es-
tudados foram: AVS=92,4% (IC 95%: 85,3-99,6%); TMM=68,9% 
(IC 95%: 59-78,7%); DTM=60,2% (IC 95%: 38,3-82,1); DME=45,9 
(IC 95%: 17,4-74,4) e TMLS=38,7% (IC 95%: 26,7-50,7). CON-
CLUSÃO: O ângulo da via aérea superior é uma medida nova 
e mostrou-se significativamente associada com a ocorrência 
de laringoscopias difíceis. Essa medida apresentou o melhor 
desempenho preditivo dentre os cinco preditores avaliados 
e pode permitir uma previsão mais acurada da ocorrência de 
vias aéreas de difícil manipulação na prática clínica. 
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80 - Prevalência de síndrome de apneia e 
hipopneia obstrutiva do sono avaliada pelo 
escore STOP-Bang: estudo retrospectivo
Autores: José Fernando Amaral Meletti, Marcelo Henrique Gomes Nu-
nes, Leandro Carvalho Longo, *Marcella Bruzzi Mendes Alves Barbosa

Instituições: CET Disciplina de Anestesiologia Faculdade de Medicina 
de Jundiaí - Faculdade de Medicina de Jundiaí

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A síndrome de apneia e hi-
popneia obstrutiva do sono (SAHOS) é uma condição clínica 
caracterizada pelo colapso das vias aéreas superiores, hipóxia 
e hiperativação simpática. Tem sido relacionada ao aumento 
de eventos adversos respiratórios no perioperatório. Cerca 
de 10-20% dos pacientes cirúrgicos são identificados como 
sendo de alto risco para SAHOS na avaliação pré-operatória e 
desses, cerca de 80% não possuem diagnóstico pré-estabele-
cido. Neste contexto, a utilização do escore STOP- Bang (ESB) 
como ferramenta de triagem apresentou alta sensibilidade na 
identificação de risco intermediário/elevado para SAHOS. O 
objetivo primário deste trabalho foi observar a prevalência de 
pacientes com risco elevado para SAHOS, avaliado pelo ESB, 
no consultório de avaliação pré-operatória. MÉTODO: Estudo 
retrospectivo. Após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa 
e registro na Plataforma Brasil, foram avaliados 8.353 pacien-
tes, de ambos os sexos, no período entre janeiro de 2.019 e se-
tembro de 2.020, em banco de dados de hospital terciário. Para 
avaliação do risco de SAHOS foi utilizado o ESB, que aborda 
perguntas e medidas antropométricas, sendo elas: presença 
de roncos, sonolência diurna, observação da parada na respira-
ção durante o sono, presença de hipertensão arterial sistêmica 
em tratamento ou já tratada, índice massa corporal > 35, idade 
> 50 anos , circunferência cervical > 40 cm e gênero mascu-
lino.O resultado obtido neste escore, quando ≥ 3, caracteriza 
risco intermediário/elevado para SAHOS. Como análise secun-
dária, foi avaliada a frequência de dessaturação (SpO2 < 92%) 
na sala de recuperação pós-anestésica. A análise estatística foi 
descritiva. RESULTADOS: Dos 8.353 pacientes avaliados, 2.626 
apresentaram ESB ≥3 (31.4%), indicativo de risco intermediá-
rio/alto de apneia e hipopneia do sono. Na sala de recuperação 
pós-anestésica, observou-se a ocorrência de 175 dessatura-
ções, em 10.107 pacientes avaliados (1.73%). CONCLUSÕES: O 
ESB demonstrou ser eficaz na identificação da prevalência de 
paciente de alto risco para SAHOS, sendo útil para redução de 
complicações respiratórias. 
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87 - Síndrome de Cushing e o anestesiologista
Autores: Luciano Alves Matias da Silveira, Laura Bisinotto Martins, Flo-
ra Margarida Barra Bisinotto, Felipe Guindalini Lorenzato, Maria Eduar-
da Arantes Castro, *Rafael Costa Calais

Instituição: Universidade Federal do Triângulo Mineiro

JUSTIFICATIVA: A Síndrome de Cushing é associada à redução 
da qualidade de vida e ao aumento na mortalidade, principal-
mente devido ao comprometimento cardiovascular. Carac-
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teriza-se de forma geral com obesidade central, fácies de lua 
cheia, estrias violáceas e pele fina. Além disso, hiperglicemia, 
hipertensão arterial, fraqueza muscular, osteopenia e irregula-
ridades menstruais podem ser encontradas. Essas característi-
cas tornam o manejo perioperatório difícil e representam um 
desafio para o anestesiologista. RELATO DE CASO: Paciente de 
26 anos, feminina, com diagnóstico de Síndrome de Cushing 
por tumor adrenal esquerdo produtor de cortisol. A doença 
havia iniciado há dois anos. Além de sinais gerais da doença, 
apresentou dores musculares e artralgia, insônia, confusão 
mental, palpitações, hipertensão arterial sistêmica e hiper-
glicemia. Na avaliação pré-anestésica, a paciente ainda apre-
sentava Síndrome de Wolff-Parkinson-White na investigação 
cardiológica, PA de 140/90 mmHg, e cortisol urinário de 707 
µg em 24 horas. Indicado adrenalectomia videolaparoscópica, 
sob anestesia geral. A monitorização constou de PA invasiva, 
glicemia, além de monitorização padrão. Apresentava-se he-
modinamicamente estável com PA em torno de 110/60 mmHg 
e frequência cardíaca (FC) entre 58 e 68 batimentos por minu-
tos. Na manipulação glandular, houve aumento brusco da PA, 
chegando a 210/110 mmHg, com a FC estável. Interrompeu-se 
a manipulação e iniciou-se a infusão de nitroprussiato de só-
dio até a normalização da PA. Após a ligadura da veia renal, a 
PA apresentou queda repentina para níveis de 55/30 mmHg, 
corrigida com droga vasopressora. Com a estabilização do 
quadro, a cirurgia foi concluída. Paciente foi encaminhada 
para a sala de recuperação pós-anestésica e posteriormente 
para a enfermaria. Recebeu hidrocortisona 100 mg venoso na 
indução da anestesia a cada 6 horas. A alta hospitalar ocor-
reu em 48 horas, em uso de prednisolona 7,5 mg ao dia, com 
orientação de redução de 50% por semana. DISCUSSÃO: 
Durante a adrenalectomia para tumor secretante de suprar-
renal, o anestesiologista deve ter cuidados especiais com as 
alterações hemodinâmicas decorrentes da doença. A moni-
torização invasiva é vital, pois essas alterações são repentinas 
e requerem a utilização de drogas vasoativas. Essa síndrome 
é rara em pacientes cirúrgicos e suas características tornam 
esses pacientes complexos para o anestesiologista.  
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88 - Crise tireotóxica perioperatória: como 
abordá-la?
Autores: Luciano Alves Matias da Silveira, Laura Bisinotto Martins, 
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Lopes Ramos, *Rafael Costa Calais
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JUSTIFICATIVA: As doenças tireoidianas consistem princi-
palmente em distúrbios da produção hormonal da glândula. 
Variam de uma produção mínima ou mesmo inexistente, hipo-
tireoidismo, até aumentos que podem ser gradativos, hiperti-
reoidismo, agudos e graves, de uma liberação acentuada dos 
hormônios, diagnosticados como crises tireotóxicas. As altera-
ções fisiopatológicas no paciente portador de doença tireoi-
diana fazem dessas um desafio para o anestesiologista. RELA-
TO DE CASO: Paciente de 46 anos, feminina, com diagnóstico 
de tumor folicular tireoidiano foi programada para cirurgia de 
tireoidectomia total. Na avaliação pré-anestésica revelou ser 
tabagista e história de hipertireoidismo, hipertensão arterial 
sistêmica e dislipidemia, tratados com propranolol, 80 mg/dia, 

hidroclorotiazida e sinvastatina, mantidos até o dia da cirurgia. 
A medicação anti-tireoideana havia sido suspensa há três me-
ses. Apresentava um bócio sem desvio traqueal e Mallampati II. 
Na avaliação laboratorial, TSH era 0,05 µUI.mL-1 (suprimido), T4 
livre e exames de rotina normais. Classificada de acordo com a 
Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA) como III. Re-
cebeu monitorização padrão e anestesia geral. A indução foi 
com midazolam, sufentanil, propofol e rocurônio e manuten-
ção com sevoflurano. A cirurgia durou três horas, sem intercor-
rências. Não houve necessidade de descurarização pela moni-
torização do bloqueio neuromuscular. Em seguida, a paciente 
apresentou aumento expressivo da pressão arterial, chegando 
a PAS de 190 mmHg, com discreto aumento na frequência 
cardíaca. Não respondia a estímulos verbais, mas apresentava 
respiração espontânea, e foi extubada. Houve piora do quadro 
hipertensivo (PAS 220 mmHg) e iniciou-se a administração de 
nitroglicerina em bomba de infusão contínua. Houve redução 
moderada da PAS para valores entre 150 mmHg e 170 mmHg. 
Sob orientação do cardiologista, administrado clonidina veno-
sa 150 µg, seguida de losartana 50 mg sublingual e proprano-
lol 40 mg, via oral. A paciente evoluiu com normotensão. DIS-
CUSSÃO: O manejo perioperatório do paciente com doença 
tireoidiana deve ser criterioso. São encontrados fatores rela-
cionados à via aérea difícil, além da propensão a desenvolver 
arritmias, quadros hipertensivos graves e fadiga muscular, com 
necessidade de suporte ventilatório. Estresse e manipulação 
cirúrgica da glândula podem desencadear a liberação dos seus 
hormônios na circulação desenvolvendo o quadro grave e po-
tencialmente letal da crise tireotóxica. 
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89 - Fatores preditivos de sucesso e falha nos 
bloqueios do plexo braquial realizados por 
médicos em especialização em anestesiologia
Autores: Ricardo Jardim Berbigier, Adilto Mezzari Junior, *Getúlio Ro-
drigues de Oliveira Filho

Instituição: CET/SBA de Anestesiologia da Universidade Federal de 
Santa Catarina

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Fatores dependentes do pa-
ciente, da técnica e do operador influenciam as taxas de su-
cesso de bloqueios neuraxiais. O objetivo deste estudo foi 
identificar fatores preditivos de sucesso em bloqueios do ple-
xo braquial (BPB) realizados por médicos em especialização 
(ME). MÉTODO: Foram extraídos e analisados retrospectiva-
mente os registros de BPB realizados por ME em um banco 
de dados anonimizado. Foram extraídas as variáveis: número 
de meses desde a admissão do ME na data do bloqueio, nú-
mero de tentativas, tipo de acesso (axilar; interescalênico ou 
infraclavicular), técnica de identificação (neuroestimulação ou 
ultrassonografia), anestésico local, qualidade das referências 
anatômicas (precisas ou imprecisas de acordo com a facilidade 
de identificação). A variável dependente foi o sucesso – blo-
queio completo do território dos nervos terminais ou falha – 
necessidade de suplementação com opioide, bloqueio suple-
mentar ou anestesia geral. Análises univariadas estimaram as 
associações entre as variáveis independentes e a variável de 
desfecho. Variáveis com associações significativas (p < 0,2) fo-
ram submetidas à regressão logística.  RESULTADOS: Foram 
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analisados 1.720 registros de BPB: 847 (49,2%) por via axilar 
(taxa de sucesso (TS) = 93,4%), 507 (29,5%), por via interesca-
lênica (TS = 90,7%) e 366 (21,3%) por via infraclavicular (TS = 
90,7%), realizados por 36 ME (mediana = 37; percentis 25º - 75º 
= 22 – 75 bloqueios por ME, sob supervisão direta em 96% dos 
bloqueios. Houve associações univariadas significativas para 
as variáveis: número de meses desde o início do treinamento, 
número de tentativas, qualidade das referências anatômicas 
e do posicionamento, uso de ultrassom, uso de bupivacaíana 
e vias de acesso. Foram identificados como fatores preditivos 
independentes pela regressão logística: o número de meses 
após o início do treinamento do ME na data de realização do 
bloqueio  (RC = 1,030; IC95% = 1,006 - 1,055; p = 0,014); o uso 
de ultrassom em relação à neuroestimulação (RC = 3,46; IC95% 
= 2,38 – 5,03; p < 0,001), o número de tentativas (RC = 0,49; 
IC95% = 0,38 - 0,63; p = <0,001); as referências anatômicas im-
precisas(RC = 0,26; IC95% = 0,16 - 0,42; p < 0,001), o posicio-
namento inadequado do paciente (RC = 0,44; IC95% = 0,22 - 
0,88; p = 0,02) e os acessos infraclaviculares (RC = 0,63; IC95% 
= 0,43 - 0,93; p = 0,02). O modelo aderiu aos dados (H&L; X2 (8 
g.l.) = 9,84; p = 0,28). A área sob a curva de ROC foi 79% (IC95% 
= 76% - 83%; p < 0,001). CONCLUSÕES: O número de meses 
de treinamento e o uso de ultrassom aumentam e a imprecisão 
das referências anatômicas, os acessos infraclaviculares, o posi-
cionamento inadequado do paciente e o número crescente de 
tentativas de realização do bloqueio diminuem as chances de 
sucesso em BPB realizados por ME.
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90 - Fatores preditivos de sucesso e falha nos 
bloqueios do nervo femoral realizados por 
médicos em especialização em anestesiologia
Autores: Ricardo Jardim Berbigier, Beatriz Ferreira Cordeiro, *Getúlio 
Rodrigues de Oliveira Filho
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Santa Catarina

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Fatores dependentes do pa-
ciente, do procedimento e do nível de treinamento do opera-
dor influenciam as taxas de sucesso de bloqueios neuraxiais. O 
objetivo deste estudo foi identificar fatores preditivos de su-
cesso ou falha em bloqueios do nervo femoral realizados por 
médicos em especialização em anestesiologia (ME). MÉTODO: 
Com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e consenti-
mento informado aos participantes, foram extraídos e anali-
sados retrospectivamente os registros de bloqueios de nervo 
femoral realizados por ME em um banco de dados anonimiza-
do. Foram extraídas as variáveis: número de meses desde a ad-
missão do ME até a data em que realizou o bloqueio, número 
de tentativas de realização do bloqueio, técnica principal de 
identificação do nervo (neuroestimulação ou ultrassonogra-
fia), anestésico local utilizado, qualidade das referências ana-
tômicas (precisa ou imprecisa de acordo com a facilidade de 
identificação) e supervisão presencial de instrutor (presente 
ou ausente). A variável dependente (desfecho) do bloqueio foi 
o sucesso – bloqueio completo do território do nervo femo-
ral ou falha – bloqueio incompleto ou ausente no território do 
nervo femoral. Testes do qui-quadrado ou de Mann-Whitney 
estimaram as associações entre as variáveis independentes e 

a variável de desfecho. Variáveis com associações significativas 
(p < 0,02) foram submetidas à regressão logística. A aderência 
do modelo aos dados e sua validade preditiva foram testados 
pelo teste de Hosmer e Lemeshaw (H&L) e pela curva de carac-
terística operatória do receptor (ROC). RESULTADOS: Foram 
analisados 906 registros de nervo femoral realizados por 38 
ME (mediana = 14; percentis 25o – 75o = 9 – 39 bloqueios por 
residente). Houve associações univariadas significativas para 
as variáveis: número de meses desde o início do treinamento 
(p < 0,003), número de tentativas (p < 0,001), qualidade das 
referências anatômicas (p = 0,03) e uso de ultrassonografia ou 
neuroestimulação (p = 0.001). Foram identificados como fato-
res preditivos independentes pela regressão logística: o uso 
de ultrassom como técnica de identificação das estruturas 
neurovasculares em relação à neuroestimulação (RC = 2,49; 
IC95% = 1,22 – 5.08; p = 0,01) e o número de tentativas (RC 
= 0,48; IC95% = 0,31 - 0,73; p = 0,001); O modelo aderiu aos 
dados (H&L; X2 (2 g.l.) = 0,82; p = 0,66). A área sob a curva de 
ROC foi 68% (IC95% = 58% - 78%; p < 0,001). CONCLUSÕES: Os 
fatores que aumentam as chances de sucesso de bloqueios do 
nervo femoral são o número sequencial do bloqueio do nervo 
femoral realizados pelo ME e o uso de ultrassom. O aumento 
do número de tentativas de realização do bloqueio diminui as 
chances de sucesso. 
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91 - Fatores preditivos de sucesso e falha nos 
bloqueios do nervo isquiádico realizados por 
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Fatores dependentes do 
paciente, do procedimento e do nível de treinamento do 
operador influenciam as taxas de sucesso de bloqueios neu-
raxiais.1 O objetivo deste estudo foi identificar fatores predi-
tivos de sucesso ou falha em bloqueios do nervo isquiádico 
(BNI) realizados por médicos em especialização em anestesio-
logia (ME). MÉTODO: Foram extraídos e analisados retrospec-
tivamente os registros de BNI realizados por ME em um banco 
de dados anonimizado. Foram extraídas as variáveis: número 
de meses desde a admissão do ME até a data do bloqueio, nú-
mero de tentativas de realização do bloqueio, a via de acesso 
para o BNI, técnica principal de identificação do nervo (neuro-
estimulação ou ultrassonografia), anestésico local, qualidade 
das referências anatômicas (precisa ou imprecisa de acordo 
com a facilidade de identificação) e a qualidade do posicio-
namento. A variável dependente (desfecho) do bloqueio foi o 
sucesso – bloqueio completo do território do nervo femoral ou 
falha – bloqueio incompleto ou ausente no território do nervo 
isquiádico. Testes univariados estimaram as associações entre 
as variáveis independentes e a variável de desfecho. Variáveis 
com associações significativas (p < 0,2) foram submetidas à re-
gressão logística. RESULTADOS: Foram analisados 505 regis-
tros de BNI realizados por 33 ME (mediana = 11; percentis 25o 
– 75o = 5 – 25 bloqueios por residente). Houve associações uni-
variadas significativas para: número de tentativas (p < 0,001), 
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qualidade das referências anatômicas (p < 0,001), qualidade 
do posicionamento (p =0,008), uso de cateter (p = 0,002), uso 
de bupivacaíana (p = 0,013), uso de ropivacaína (p = 0,008) e 
uso de ultrassonografia ou neuroestimulação (p = 0,001). Fo-
ram identificados como fatores preditivos independentes pela 
regressão logística: o uso de ultrassom em relação à neuroesti-
mulação (RC = 2,02; IC95% = 1,02 – 4,01; p = 0,04), o número de 
tentativas (RC = 0,46; IC95% = 0,28 - 0,76; p = 0,003), a impreci-
são das referências anatômicas (RC = 0,17; IC95% = 0,08 - 0,37; 
p < 0,001) e o posicionamento inadequado (RC = 0,32; IC95% 
= 0,1 - 0,93; p < 0,036). O modelo aderiu aos dados (H&L; X2 (3 
g.l.) = 0,98; p = 0,8). A área sob a curva de ROC foi 76% (IC95% 
= 68% - 85%; p < 0,001). CONCLUSÕES: O uso de ultrassono-
grafia aumenta as chances de sucesso de bloqueios do nervo 
ciático. São fatores que diminuem as chances de sucesso: a im-
precisão das referências anatômicas, o posicionamento inade-
quado, o número crescente de tentativas e o uso de cateter. O 
tipo de acesso e a experiência do ME não se associaram signifi-
cativamente com as chances de sucesso.
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92 - Curvas de aprendizado de médicos 
em especialização em anestesiologia 
em bloqueios de nervo femoral
Autores: Ricardo Jardim Berbigier, Beatriz Ferreira Cordeiro, *Getúlio 
Rodrigues de Oliveira Filho

Instituição: CET/SBA de Anestesiologia da Universidade Federal de 
Santa Catarina

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A curva de aprendizado de 
habilidades pode ser construída por métodos estatísticos se-
quenciais. O ajuste da curva de aprendizado, segundo fatores 
de risco para falhas identificados a priori, corrige as curvas de 
aprendizado incorporando fatores que ameaçam o sucesso 
dos procedimentos. O método da soma cumulativa para cur-
vas de aprendizado ajustada ao risco de falhas (RA-LC-CUSUM) 
detecta quando o processo de aquisição da habilidade se 
desvia de um estado instável (curva de aprendizado) para um 
estado estável (proficiência), controlando para fatores que in-
fluenciem as chances de falhas nos procedimentos. O objetivo 
deste estudo foi estimar o número de procedimentos neces-
sários para que médicos em especialização em anestesiologia 
(ME) atinjam a proficiência nos bloqueios de nervo femoral. 
MÉTODO: Com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e 
consentimento informado dos participantes, foram extraídos 
e analisados retrospectivamente os registros de bloqueios de 
nervo femoral realizados por ME em um banco de dados ano-
nimizado. Foram extraídos o número sequencial do bloqueio 
e seu desfecho – sucesso, definido como bloqueio completo 
no território do nervo femoral ou falha, definida como blo-
queio incompleto ou ausente no território do nervo femoral. 
Foram construídas curvas pelo método RA-LC-CUSUM usando 
taxas aceitável e inaceitável de falhas de 5% e 20%, respecti-
vamente. O limite de proficiência H0 foi estimado assumindo 
alfa = 5% e 1-beta = 20%. Os fatores de risco para falhas iden-
tificados por regressão logística foram o número de tentativas 
(punções da pele) e o uso de estimulador de nervos versus ul-
trassom para identificação do nervo. As probabilidades indivi-
duais de falha em cada procedimento foram estimadas usando 

a equação logística do modelo. Os ME que atingiram taxas de 
falha iguais ou menores do que a taxa aceitável definida foram 
considerados proficientes. O número de procedimentos reali-
zados em sequência até atingir a proficiência foi extraído das 
curvas de aprendizado. Os resultados são apresentados como 
mediana (percentis 25o – 75o). RESULTADOS: Foram analisados 
906 registros de bloqueios do nervo femoral realizados por 38 
ME, com 14 (9 – 39) bloqueios por residente. A taxa de super-
visão direta foi de 94,6%. A proficiência foi atingida por 13 ME 
(34,2%) após 31 (27 – 34) bloqueios. A taxa de sucesso foi 100% 
(95% – 100%).  CONCLUSÕES: Bloqueios de nervo femoral re-
alizados por ME apresentam altas taxas de sucesso, mas a cur-
va de aprendizado ajustada pelos fatores preditivos de falhas 
visando taxas de falha de até 5% demanda uma experiência 
mediana de 31 bloqueios.  
Referências

Oliveira Filho GR. The construction of learning curves for basic skills in anesthetic 
procedures: an application for the cumulative sum method. Anesth Analg. 2002; 
95:411-6. 

Biau DJ, Porcher R. A method for monitoring a process from an out of control to an 
in control state: Application to the learning curve. Stat Med. 2010;29:1900-9.

93 - Curvas de aprendizado de médicos 
em especialização em anestesiologia 
em bloqueios de nervo isquiádico
Autores: Ricardo Jardim Berbigier, Paula Cristina Bruch, *Getúlio Rodri-
gues de Oliveira Filho

Instituição: CET/SBA de Anestesiologia da Universidade Federal de 
Santa Catarina

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A curva de aprendizado de ha-
bilidades procedimentais pode ser identificada por métodos 
estatísticos sequenciais. O método da soma cumulativa para 
curvas de aprendizado ajustada ao risco de falhas (RA-LC-CU-
SUM) detecta quando o processo de aquisição de habilidade 
se desvia de um estado instável, curva de aprendizado, para 
um estado estável, proficiência, controlando para fatores que 
influenciam as chances de falha nos procedimentos. O objetivo 
deste estudo foi estimar o número de procedimentos neces-
sários para que médicos em especialização em anestesiologia 
(ME) atinjam a proficiência nos bloqueios de nervo isquiádico. 
MÉTODO: Foram extraídos e analisados retrospectivamente os 
registros de bloqueios de nervo isquiádico (BNI) realizados por 
ME em um banco de dados anonimizado. Os bloqueios foram 
realizados por vias de acesso anterior, parassacral, Labat, infra-
glútea, lateral, poplíteo posterior ou poplíteo lateral. De cada 
registro, foram extraídos o número sequencial do bloqueio 
e seu desfecho – sucesso, definido como bloqueio completo 
no território do nervo isquiádico ou falha, definida como blo-
queio incompleto ou ausente no território do nervo isquiádico. 
Foram construídas curvas pelo método RA-LC-CUSUM, usando 
taxas aceitável e inaceitável de falhas de 5% e 20%, respecti-
vamente. O limite de proficiência H0 foi estimado assumindo 
alfa = 5% e 1-beta = 20%. Os fatores de risco para falhas foram 
identificados por regressão logística. Os ME que atingiram ta-
xas de falha iguais ou menores do que a taxa aceitável definida 
foram considerados proficientes. O número de procedimentos 
realizados em sequência até atingir a proficiência foi extraído 
das curvas de aprendizado de cada ME. Os resultados são ex-
pressos como mediana (25o - 75o percentis). RESULTADOS: Fo-
ram analisados 505 registros de BNI realizados por 33 ME, com 
11 (5 – 25) bloqueios por ME. A taxa de supervisão direta foi de 
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94,3%. A proficiência foi atingida por 7 ME (21,2%) após 19 (17 
– 23) bloqueios. A taxa global de sucesso foi 100% (87,5% – 
100%). CONCLUSÕES: Bloqueios de nervo isquiádico realiza-
dos por ME apresentam altas taxas de sucesso, mas a curva de 
aprendizado ajustada pelos fatores preditivos de falhas, visan-
do taxas de falha de até 5%, demanda uma experiência media-
na de 19 bloqueios.
Referências

Oliveira Filho GR. The construction of learning curves for basic skills in anesthet-
ic procedures: an application for the cumulative sum method. Anesth Analg. 
2002;95:411-6. 

Biau DJ, Porcher R. A method for monitoring a process from an out of control to an 
in control state: Application to the learning curve. Stat Med. 2010;29:1900-9.

102 - Circunferência cervical para previsão 
de laringoscopia difícil: estudo de coorte 
prospectivo
Autores: Clístenes C de Carvalho, Stéphanie LPA Regueira, *Ana 
Beatriz S de Souza, Caroline O Rego, Isabella B Ramos, Danielle 
M da Silva.

Instituição: Hospital das Clínicas da UFPE 

JUSTIFICATIVA: A previsão da via aérea difícil permanece 
um desafio até hoje e novas abordagens merecem ser inves-
tigadas. Nesse estudo, são avaliados os valores preditivos da 
circunferência cervical (CC) para previsão de laringoscopia 
difícil, a partir de diversos modelos estatísticos. MÉTODOS: 
Um estudo de coorte prospectivo foi conduzido com pacien-
tes submetidos à anestesia geral para realização de procedi-
mentos cirúrgicos. No pré-operatório, foram coletados dados 
sobre sexo, idade, peso, altura, estado físico ASA e CC. O des-
fecho principal foi laringoscopia difícil definida como classes 3 
e 4 de Cormack e Lehane. Análises Uni e multivariadas foram 
realizadas para avaliar associação entre variáveis e construir 
modelos preditivos. RESULTADOS: Um total de 130 pacien-
tes foram avaliados, com 9 apresentando laringoscopia difícil 
(6,9%). Sexo (p=0,008) e CC (p=0,008) estiveram associados 
com laringoscopia difícil. Idade (p=0,306), peso (p=0,090), al-
tura (p=0,156) e ASA (p=0,624) não apresentaram diferença 
significativa entre os dois grupos. A CC apresentou correlação 
fraca com a classificação de Cormack e Lehane modificada por 
Cook (r=0,271; p=0,001). Seis modelos preditivos foram cons-
truídos incluindo só a CC. As curvas ROC para os modelos e 
suas AUC foram as seguintes: “Logistic Regression model” - LR 
(81.86%; 95% CI: 70.97-92.76%); “Linear Discriminant Analysis” - 
LDA (81.86%; 95% CI: 70.97-92.76%); “Classification and Regres-
sion Trees” – CART (50%; 95% CI: 50-50%); “k-Nearest Neighbors” 
– kNN (88.93%; 95% CI: 81.71-96.16%); “Random Forest” – RF 
(93.2%; 95% CI: 87.11-99.3%); “Generalized Boosted Model” – 
GBM (87.14%; 95% CI: 77.66-96.63%). O ponto de corte ótimo 
para a CC de acordo com o índice de Youden foi 39,1 cm. Para 
este ponto de corte, os valores preditivos foram: sensibilidade 
de 88,88%, especificidade de 74,38%, valor preditivo positivo 
de 20,51%, valor preditivo negativo de 98,90%, acurácia geral 
de 75,38% e acurácia balanceada de 81,63%. As razões de ve-
rossimilhança positiva e negativa foram 3,46 e 0,14 respectiva-
mente.  CONCLUSÃO: A CC está associada com a ocorrência de 
laringoscopia difícil e demonstrou boa performance preditiva. 
Portanto, poderia ser útil em escores e modelos preditivos mul-
tivariados. Ainda assim, nossa atual habilidade de separar vias 
aéreas fáceis e difíceis permanece limitada.
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110 - Papel da ecocardiografia no manuseio 
pós-parada cardiorrespiratória em puérpera 
com pré-eclâmpsia grave
Autores: Felipe Néry dos Santos, Márcio Adriano de Andrade, Benjamin 
Zylberberg, *Gisele Passos da Costa Gribel, Dayse dos Santos de Almei-
da Rodrigues

Instituição: Hospital Central do Exército

JUSTIFICATIVA:  Pré-eclâmpsia (PE) é uma doença hipertensi-
va da gestação com incidência de 2 a 8% e associa-se a 10-15% 
das mortes maternas. O edema agudo pulmonar pode ocorrer 
na PE grave.  RELATO DE CASO: gestante na 37a semana, 17 
anos, 1,62 m, 72 kg, Gesta 2/Para 0. Internada por pré-eclâmp-
sia grave (PA=160 x 110 mmHg). Iniciou-se sulfato de magné-
sio e hidralazina e procedida cesariana (neonato 2.540 g; Índice 
de Apgar 9 no 5º. min). Exames laboratoriais: Hb 11.9; Ht 35.8; 
plaquetas 135.000; creatinina 0.5; uréia 10; TGO 29; TGP 8; LDH 
510; BT 0.61; BI 0.43; proteinúria 3760 g/24 h. Na recuperação 
pós-anestésica apresentou episódios hipertensivos (PA=160x 
120 mmHg; FC=135 bpm) e oligúria, iniciando nifedipina e 
esmolol (bólus e infusão). Iniciou quadro de dispneia com 
saturação de oxigênio de 94%; FC 157, estertores difusos na 
ausculta pulmonar. Instalado O2 sob máscara. Após seis horas 
apresentou piora da dispneia, tratada com morfina e furose-
mida. Foi suspenso esmolol. Evoluiu com insuficiência respi-
ratória, sendo procedida intubação orotraqueal. Apresentou 
parada cardiorrespiratória revertida após cinco minutos com 
massagem e adrenalina. Apresentava dessaturação e ausência 
de pulso. O ecocardiograma demonstrou insuficiência de VE 
aguda e sobrecarga de VD. Administrado dobutamina e furo-
semida 10 mg. Gasometria arterial pós PCR mostrou: pH 7.41; 
PO2 127; PCO2 24; HCO3 27; K 3.6; lactato 1,5; creatinina 0.8; Hb 
12.3. Após estabilização, foi transferida para terapia intensiva 
onde confirmou-se o diagnóstico e a adequação do tratamen-
to. Alta em uso de diurético. DISCUSSÃO: O anestesiologista 
deve conhecer a aplicabilidade da ecocardiografia no manejo 
hemodinâmico. Em caso de atividade elétrica sem pulso, este 
exame pode resultar em intervenções imediatas nas causas 
potencialmente reversíveis de PCR. O sulfato de magnésio é 
a droga de escolha e na PE grave. O uso de betabloqueador, 
como coadjuvante do tratamento d PE pode causar hipoten-
são, bradicardia e retardo na condução AV e, portanto, pode ter 
apresentado influência neste evento adverso. 
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117 - Manejo perioperatório de cesárea em 
gestante Testemunha de Jeová portadora de 
plaquetopenia grave: relato de caso
Autores: José Fernando Amaral Meletti, Daniel de Carli. Larissa Schnei-
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rio Soares de Camargo

Instituição: Faculdade de Medicina de Jundiaí

JUSTIFICATIVA: O manejo operatório de pacientes portadores 
de plaquetopenia é um desafio para os anestesiologistas e sua 
abordagem pode ser agravada por convicções religiosas. Este 
artigo tem por objetivo apresentar o manejo perioperatório de 
uma paciente Testemunha de Jeová, portadora de plaquetope-
nia grave, submetida a parto cesáreo de urgência. RELATO DE 
CASO: Gestante de 25 anos, Testemunha de Jeová, idade ges-
tacional de 30 semanas e 6 dias, portadora de pré-eclâmpsia 
grave, Lupus Eritematoso Sistêmico e trombocitopenia grave 
(6000 plaquetas.mm-3), a ser submetida a parto cesáreo de ur-
gência. Após discussão das opções terapêuticas com a paciente, 
optou-se pelo planejamento de manejo perioperatório em que 
se utilizou vinte microgramas de desmopressina intranasal trinta 
minutos antes da incisão cirúrgica, anestesia geral balanceada, 
uso do recuperador de hemácias, ácido tranexâmico e, até mes-
mo a transfusão de plaquetas e concentrados de hemácias (au-
torizados pela paciente, desde que se esgotassem as alternativas 
à transfusão). A cirurgia ocorreu em 60 minutos e o sangramento 
total estimado foi de 300 ml. Como não se observou sangramen-
to excessivo, a desmopressina foi o único agente hemostático 
utilizado e não houve necessidade da utilização dos demais tra-
tamentos propostos ou da infusão do sangue recuperado. Após 
o nascimento, a paciente recebeu 15 unidades de ocitocina e, 
ao término da cirurgia, despertar, recuperação da ventilação 
espontânea e extubação, foi encaminhada à UTI com exame de 
hemoglobina de 10,2 mg/dL. Mãe e filha tiveram alta hospitalar 
após evolução satisfatória. DISCUSSÃO: Devido a seus preceitos 
religiosos, os pacientes Testemunhas de Jeová se opõem à admi-
nistração de hemocomponentes e hemoderivados e defendem 
que o manejo de hemorragias, anemias severas e distúrbios de 
coagulação devem ser tratados com métodos alternativos. Estu-
dos retrospectivos apontam um aumento da mortalidade nesse 
grupo, ocasionado pela não administração de hemocomponen-
tes em situações de anemia grave e choque. Neste contexto, es-
tratégias que diminuam o sangramento perioperatório, através 
de técnicas que respeitem a autonomia do paciente e a ética 
médica, podem evitar um desfecho desfavorável e, até mesmo, 
uma demanda jurídica desnecessária. Conclui-se que o manejo 
perioperatório em pacientes graves que se opõem à hemotera-
pia é um desafio para a equipe médica e que decisões terapêu-
ticas devem ser explicadas e compartilhadas com os pacientes. 
No caso relatado, a desmopressina demonstrou ser um medica-
mento eficiente na prevenção de sangramento em cesárea de 
urgência em paciente com pré-eclâmpsia e plaquetopenia. 
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128 - Utilização de ultrassonografia na 
predição de dificuldade de intubação: estudo 
piloto
Autores: Múcio Paranhos de Abreu, Luis Henrique Cangiani, Tássio 
Mattos Pereira Franco, Cilas Pereira Machado Junior, *Marlow Xavier 
Rodrigues, Mayara Vieira Murad

Instituições: CET Centro Médico de Campinas 

JUSTIFICATIVA: A ultrassonografia tem sido utilizada para 
avaliação das vias aéreas e para localização da membrana cri-
cotireóidea. O objetivo desse estudo piloto é tentar estabe-
lecer uma correlação entre a distância da pele até as cordas 
vocais, os índices preditores de via aérea difícil e o número 
de tentativas para intubação traqueal, sendo que a hipótese 
a ser testada é a de que quanto menor for a medida ultrasso-
nográfica, mais difícil será a intubação traqueal. MÉTODO: Fo-
ram selecionados 27 pacientes aleatoriamente para participar 
do estudo. Aplicando critérios de exclusão, tais como: história 
prévia de intubação difícil, IMC maior que 35 kg/m2, pacien-
tes diabéticos, com apneia do sono ou que tivessem qualquer 
fator que dificultasse a extensão cervical, foram incluídos no 
estudo piloto 14 pacientes. As medidas feitas por ultrassom da 
pele até as cordas vocais foram feitas pelo mesmo examinador, 
utilizando um transdutor de alta frequência, após a realização 
da intubação traqueal. A medida ultrassonográfica foi realiza-
da após a intubação orotraqueal e foram correlacionadas com 
os dados antropométricos, índice de Malampatti, classificação 
de Cormack, distância esternomento e tireomento e número 
de tentativas para realizar a intubação traqueal. As relações es-
tatísticas entre as medidas realizadas foram feitas utilizando os 
testes de correlação de Pearson e para o cálculo do tamanho 
amostral foi utilizada a regressão de Poison simples. RESUL-
TADOS: Os 14 pacientes estudados têm perfis antropométri-
cos semelhantes e sem diferença significativa. Os resultados 
apontam que existe uma relação positiva entre a distância 
tireomento e a medida ultrassonográfica. Quanto maior for a 
medida ultrassonográfica, maior será a distância tireomento. A 
relação entre a medida ultrassonográfica e o número de ten-
tativas mostra que quanto menor for a medida, maior será o 
número de tentativas. Por um estudo piloto, o cálculo amostral 
necessário para que haja erro tipo 1 menor que 1% e o poder 
do teste seja de 99%, serão necessários 80 pacientes. CONCLU-
SÃO: Há uma tendência de que as correlações estabelecidas 
entre a distância tireomento e a medida ultrassonográfica da 
pele até as cordas vocais sejam indicativas de intubação difí-
cil. Pelos resultados, considerando o número reduzido de in-
divíduos participantes, é possível prever que a correlação seja 
positiva. O resultado mais evidente do estudo é que quanto 
menor for a distância ultrassonográfica, maior será o número 
de tentativas para a realização da intubação traqueal.
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129 - Sedação com dexmedetomidina para 
realização de implante percutâneo de valva 
aórtica (TAVI) em paciente idosa: relato de 
caso
Autores: Gabriel Roque Pinto, Laura Silva Assunção, Paulo Eduardo Lo-
pes Coimbra, Tássio Mattos Pereira Franco, Rafael Marchesi Marcussi, 
*Luis Henrique Cangiani

Instituição: CET Centro Médico de Campinas

JUSTIFICATIVA: O implante percutâneo de valva aórtica (TAVI) 
tem sido utilizado para pacientes graves, com o intuito de re-
duzir risco e mortalidade. Esse relato mostra uma técnica de se-
dação adequada para a realização da TAVI. RELATO DE CASO: 
Paciente feminina 88 anos, 68 kg, 1,50 m, portadora de esteno-



TEMAS LIVRES  |  1o CONGRESSO VIRTUAL DE ANESTESIOLOGIA 2020   45

se aórtica grave, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, in-
suficiência renal crônica estágio III e em tratamento com furo-
semida, olmesartan e AAS foi submetida a TAVI. O exame físico 
não mostrava alterações relevantes e nos exames laboratoriais 
havia creatinina 1,72 mg/dl, uréia 139 mg/dl. Ecocardiograma 
com hipertrofia VE, fração de ejeção de 69%, estenose aórtica e 
dupla lesão mitral leve. Demais exames normais. Após a moni-
torização básica inicial, foi realizada venóclise com catéter 18G. 
A técnica anestésica proposta foi sedação, que foi realizada 
com fentanil 50 mcg e dexmedetomidina com bólus inicial de 
0,3 mcg/kg em cinco minutos, seguido de infusão contínua na 
dose de 0,3 mcg/kg. Antes do início da infusão da dexmedeto-
midina, foi instalada uma linha de medida de pressão arterial 
invasiva. Antes do início da cirurgia, foi passado marca-passso 
transvenoso através da veia jugular interna direita. A paciente 
foi mantida sedada com oxigênio oferecido através de cânula 
nasofaríngea a 3L/min. Em três momentos, inserção do intro-
dutor na artéria femoral, balonamento da prótese aórtica e re-
tirada e compressão da artéria femoral, foram utilizados bólus 
de 20 mg de propofol, por via venosa. A paciente manteve-se 
estável durante a cirurgia. No momento em que a prótese aór-
tica foi colocada no anel valvar aórtico, o marca-passo foi acio-
nado e desligado em seguida. A cirurgia durou 75 minutos e a 
anestesia 135 minutos. Ao final da cirurgia, a paciente foi leva-
da para a UTI. Recebeu alta hospitalar em dois dias e em boas 
condições. DISCUSSÃO: A sedação consciente para procedi-
mentos complexos pode ser utilizada desde que os fármacos 
escolhidos tenham características farmacológicas favoráveis. A 
dexmedetomidina proporciona estado de sedação consciente 
e adequado para que o paciente idoso se mantenha confortá-
vel e colaborativo durante todo o procedimento. Estudo que 
comparou a utilização de propofol com a dexemetomindina 
para TAVI não encontrou diferenças no escore de dor, porém 
houve mais variação hemodinâmica no grupo da dexmedeto-
midina. No caso relatado, a paciente manteve-se estável com a 
utilização desse fármaco em doses baixas. 
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133 - Avaliação da dispersão intraconal do 
anestésico local por ultrassom após bloqueio 
retrobulbar: série de casos
Autores: Múcio Paranhos de Abreu, *Luis Henrique Cangiani, Cilas Pe-
reira Machado Junior, Letícia Fernandes Borges, Natália Forni Pereira, 
Rafael Colontonio Triches

Instituição: CET Centro Médico de Campinas

JUSTIFICATIVA: O bloqueio retrobulbar é uma técnica segu-
ra e amplamente difundida. Até os dias atuais, ainda há dú-
vidas em relação à nomenclatura da técnica, já que essa de-
nominação está baseada no local em que o anestésico local 
foi depositado, ou seja, peribulbar, periconal ou retrobulbar. 
O objetivo desse estudo é mostrar a avaliação da localização 
do anestésico local após a realização do bloqueio retrobulbar 
com a utilização de ultrassonografia. MÉTODO: Na série de 
casos, foram incluídos dez pacientes adultos escolhidos ale-
atoriamente. Não havia pacientes alto míopes. Os pacientes 
foram submetidos a bloqueio retrobulbar com agulha 20x50 
mm para cirurgias de facectomia (oito pacientes) e estrabismo 

(dois pacientes). Os bloqueios foram realizados e avaliados 
pelo mesmo anestesiologista. Após monitorização habitual e 
sedação venosa com midazolam e fentanil, os bloqueios foram 
realizados com solução de bupivacaína 0,75%, lidocaína 2%, 
adrenalina e hialuronidade 15UI/ml. O volume administrado 
variou entre 5 a 8ml. A ultrassonografia do globo ocular e da 
órbita foi realizada com transdutor linear e “preset” adequado 
para uso em oftalmologia, com índice mecânico zero e índice 
térmico menor que 0,2, para não provocar lesão retiniana. A 
avaliação da movimentação do globo ocular foi realizada dois 
minutos após a injeção do anestésico local e a avaliação ultras-
sonográfica foi realizada logo em seguida, buscando a visua-
lização do anestésico local no espaço retrobulbar intraconal. 
A imagem do ultrassom após a realização do bloqueio mostra 
a imagem em T. RESULTADOS: Nos dez pacientes avaliados, 
apenas um paciente apresentou falha do músculo retomedial. 
Nesse paciente, não foi visualizado o anestésico local próximo 
ao nervo óptico e na região medial ao músculo retomedial, ou 
seja, o anestésico local não foi depositado no espaço intraco-
nal retrobulbar. Nos nove pacientes, mesmo utilizando meno-
res volumes, o bloqueio foi efetivo porque o anestésico local 
foi depositado no espaço retrobulbar intraconal. Nesses pa-
cientes, foi possível observar a imagem em T. CONCLUSÃO: Na 
série de casos, foi possível observar que o anestésico local foi 
depositado no espaço retrobulbar, mesmo com a utilização de 
agulhas curtas e de volume pequeno. A nomenclatura correta 
para os bloqueios oftalmológicos deve ser bloqueio retrobul-
bar, já que efetividade clínica do bloqueio pode ser comprova-
da pela imagem ultrassonográfica.
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134 - Tratamento de provável hiperalgesia 
induzida por opioide com bloqueio quadrado 
lombar após colecistectomia: relato de caso
Autores: Luís Otávio Esteves, Camila Maso Jeusti, Letícia Fernandes 
Borges, Rafael Colontonio Triches,  Luis Fellipe Moraes Chieregatto Nu-
nes
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JUSTIFICATIVA: A HIO pode ocorrer após a utilização aguda 
de opioides. O objetivo do relato é mostrar que o diagnóstico 
da HIO é difícil e que o bloqueio periférico é útil para analge-
sia multimodal. RELATO DE CASO: Paciente feminino, 26 anos, 
1,57 m, 75 kg, estado físico ASA II por drogadição. A paciente foi 
submetida à colecistectomia, sob anestesia venosa total alvo 
controlada. A indução da anestesia foi realizada com midazo-
lam 2 mg, metadona 5 mg, propofol, no modelo de fast-Marsh 
modo efeito, até concentração de 5,00 mcg/ml e remifentanil, 
com concentração 3,00 ng/ml modo efeito, sem que a paciente 
atingisse hipnose adequada. Nesse momento, foi necessária a 
administração de propofol 100 mg, em bólus, e rocurônio 40 
mg, por via venosa. Durante a cirurgia, foi necessária a manu-
tenção de propofol 2,5 mcg/ml, sevoflurano 0,7 CAM e concen-
tração máxima de remifentanil de 14,00 ng/ml. Não foi utiliza-
do índice bispectral. A analgesia pós-operatóia foi realizada 
com parecoxibe 40 mg, dipirona 2g e dexametasona 10 mg, 
por via venosa. A cirurgia teve duração de 60 minutos. Cinco 
minutos após despertar, a paciente queixou-se de dor abdo-
minal moderada que evoluiu para dor intensa. Foi administra-
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da 5 mg de metadona e, após 30 minutos, 5 mg de morfina, 
sem melhora. A paciente manteve-se agitada e foi sedada com 
midazolam 5 mg EV. Após 25 minutos, ainda sem melhora da 
dor, foram administrados clonidina 70 mcg e cetamina 20 mg 
seguido de haloperidol 5 mg após 45 minutos. Para resolução 
da dor, foi realizado bloqueio de quadrado lombar tipo I à di-
reita, com 20 ml de ropivacaína a 0,75%, com melhora total da 
dor. DISCUSSÃO: Nesse caso, HIO é uma hipótese diagnóstica 
possível. Porém, é difícil estabelecer critérios clínicos para ex-
cluir diagnósticos diferenciais, como síndrome de abstinência, 
tolerância a opioides e distúrbio neurovegetativo. A fisiopa-
tologia da HIO envolve ativação da proteína G inibitória dos 
receptores NDMA, mecanismo de sensibilização neural central 
e periférico e fenômeno de wind up. No caso, o bloqueio do 
quadrado lombar foi utilizado como alternativa para resolução 
do quadro doloroso. 
Referências

Lee M, Silverman S, Hansen H, et al. A comprehensive review of opioid-induced hy-
peralgesia. Pain Physician, 2011; 14:145-61.

Ökmen K, Metin Ökmen B, Topal S. Ultrasound-guided posterior quadratus lumbo-
rum block for postoperative pain after laparoscopy cholecystectomy: a randomized 
controlled double blinded study. J Clin Anesth, 2018; 49:112-7.

136 - Anestesia venosa total em criança 
submetida à reconstrução traqueal devido à 
estenose subglótica: relato de caso
Autores: Múcio Paranhos de Abreu, Camila Maso Jeusti, Gabriel Roque 
Pinto, Laura Leonardi Neves, Luis Fellipe de Moraes Chieregatto Nunes, 
*Luis Henrique Cangiani
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JUSTIFICATIVA: As cirurgias realizadas sobre a laringe e tra-
queia desafiam o anestesiologista. É difícil estabelecer um pro-
tocolo que padronize a conduta anestésica em casos em que, 
durante a cirurgia, a via aérea será disputada entre o aneste-
siologia e o cirurgião. O objetivo desse relato é mostrar que a 
anestesia venosa total, utilizando modelo pediátrico, foi aplica-
da com sucesso em um caso de reconstrução da via aérea. RE-
LATO DE CASO: Menino, 1 ano e 10 meses de idade, 9,6 kg, 
79 cm, estado físico ASA II, portador estenose subglótica grau 
III, devido à intubação prolongada e fístula palatina corrigida. 
Atualmente alimenta-se bem por via oral, utilizando gastros-
tomia apenas para complexo de sulfato ferroso. Paciente foi 
submetido à laringotraqueoplastia, com colocação de enxerto 
de cartilagem costal anterior e posterior, sob anestesia geral 
venosa total. O paciente foi monitorizado com PANI, SpO2, FC 
e cardioscopia. Em seguida, foi realizada indução da anestesia 
com sevoflurano e óxido nitroso através da traqueostomia e 
feita a venopunção periférica. A manutenção da anestesia foi 
feita com propofol em TCI no modelo Kataria, modo plasma, 
na concentração de 3 mcg/ml e remifentanil em MCI na dose 
de 0,30 mcg/kg/min e rocurônio 5mg. Na traqueostomia, foi 
retirada a canula de Shiley e colocado um tubo 4,5 com balo-
nete, que foi mantido até o final da cirurgia. Paciente se man-
teve estável durante a cirurgia, com pequeno sangramento, 
porém em vários momentos o tubo traqueal foi manipulado 
e até retirado e recolocado pelo cirurgião. Ao final do proce-
dimento, a cânula de traqueostomia Shiley 4,5 sem cuff foi 
reintroduzida no lugar do tubo traqueal. O paciente foi enca-
minhado à UTI em ventilação mecânica, mantido sedado com 
fentanil por 24 horas. Evoluiu bem, retomou a ventilação es-
pontânea e recebeu alta da UTI e, em seguida, da enfermaria, 

sem intercorrências. DISCUSSÃO: A disputa pela via aérea é 
uma característica peculiar desse tipo de cirurgia. O fato do 
tubo traqueal ser manipulado várias vezes durante a cirurgia 
dificulta a manutenção da oxigenação e do plano anestési-
co. Por isso, a manutenção da anestesia com técnica venosa 
total é melhor já que, pelo menos, o paciente não apresente 
superficialização do plano anestésico. A concentração efeito 
de 3ng/ml utilizada e iniciada após a indução da anestesia 
inalatória é adequada e esse dado está baseado na literatura 
científica. Portanto, a anestesia venosa total é uma boa técni-
ca para as cirurgias laringotraqueais.
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139 - Anestesia em paciente portadora de 
Doença de Moyamoya submetida à revisão de 
artroplastia total de quadril: relato de caso
Autores: *Luis Henrique Cangiani, Bruno Falco, Camila Maso Jeus-
ti, Laura Leonardi Neves, Laura Silva Assunção, Tássio Mattos Pereira 
Franco

Instituição: CET Centro Médico de Campinas

JUSTIFICATIVA: A doença de Moyamoya é uma doença gené-
tica hereditária que provoca estenose progressiva ou oclusão 
de ramos terminais das artérias cerebrais anterior e média. Re-
laciona-se a outras doenças hematológicas, infecciosas, congê-
nitas, neoplásicas e outras. O objetivo desse relato é mostrar o 
manejo anestésico de uma paciente portadora da Doença de 
Moyamoya submetida à cirurgia de grande porte. RELATO DE 
CASO: Mulher de 43 anos, 57 kg, 1,57 m, portadora de doença 
de Moyamoya, foi submetida à revisão de artroplastia total de 
quadril direito. Paciente estado físico ASA III, lúcida e estável, 
portadora de hepatite C, anemia falciforme e talassemia S Beta.
Recebeu transfusão sanguínea prévia à cirurgia porque apre-
sentava hemoglobina de 7 mg/dl. No momento da cirurgia 
tinha Hb de 10 mg/dl. Fazia uso contínuo de hidroxietil uréia 
e ácido fólico. A Doença de Moyamoya foi diagnosticada du-
rante a investigação de episódios de vertigem. Após monitori-
zação com PANI, FC, SpO2, temperatura e ECG, foi feita sedação 
com midazolam e fentanil, por via venosa, seguido de bloqueio 
peridural contínuo, com administração de ropivacaína 5 ml a 
0,75%, com fentanil 100 mcg. Em seguida, foi induzida aneste-
sia geral com fentanil 200 mcg, propofol 70 mg e rocurônio 30 
mg. Realizada a intubação orotraqueal, seguida de punção de 
acesso venoso central pela veia jugular interna direita, guiada 
por ultrassom. A manutenção da anestesia feita com sevoflu-
rano. A paciente foi mantida normotérmica, com aquecimento 
pelo sistema de ar forçado aquecido e em estado de pressão 
acima de 65 mmHg. A paciente manteve-se estável, com pe-
queno sangramento e reposição volêmica liberal com plas-
malyte e ringer lactato (total 3.000ml). Analgesia pós-operató-
ria foi controlada pelo paciente via cateter peridural. O tempo 
total de anestesia foi de 300 minutos. Paciente permaneceu 
internada por três dias e recebeu alta em boas condições. DIS-
CUSSÃO: Nos pacientes portadores de doença de Moyamoya, 
é importante o cuidado na hidratação adequada, controle da 
temperatura e da pressão arterial para que não haja eventos 
tromboembólicos ou isquêmicos. No caso relatado, tratando-
-se de uma reoperação, a opção foi associar técnica neuroaxial 
com anestesia geral para manejar, com mais cuidado, possíveis 
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manifestações graves. A hidratação, controle da hipotermia e a 
técnica anestésica planejadas conseguiram proporcionar bom 
desfecho equilibrando a pressão arterial, diminuição de risco 
tromboembólico e controle da dor pós-operatória.
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144 - Dificuldade de diagnóstico de reação 
anafilática em paciente cardiopata
Autores: Luciano Alves Matias da Silveira, Gustavo de Souza Schmidt 
Gonçalves, Flora Margarida Barra Bisinotto,  *Helder Vinícius Andrade 
de Oliveira, Pedro Vitor de Paiva,  Thiago Henrique Eliseu
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JUSTIFICATIVA: As reações de hipersensibilidade periope-
ratória são um desafio diagnóstico, pois têm apresentação 
heterogênea e as manifestações podem interagir com doen-
ças subjacentes ou com a técnica anestésica, criando vários 
quadros que evoluem de acordo com a reserva fisiológica do 
paciente e a efetividade do tratamento. O objetivo é relatar o 
caso de uma paciente que apresentou choque anafilático, cujo 
diagnóstico foi prejudicado pela condição clínica. RELATO DE 
CASO: Paciente de 80 anos, 65 kg, feminina, programada para 
cirurgia de reconstrução de trânsito intestinal. Apresentava do-
ença de Chagas, formas intestinal e cardíaca, com marca-passo 
e em uso de espironolactona, carvedilol e apixabana. Exames 
laboratoriais normais e carta de liberação do cardiologista, 
com diagnóstico de cardiomiopatia dilatada (forma congesti-
va) compensada, arritmias e presença de marca-passo. Ante-
cedentes de cirurgias ortopédicas, colecistectomia e colecto-
mia há 18 meses, sem intercorrências. Na sala de cirurgia (SO), 
após monitorização padrão, a indução anestésica foi feita com 
fentanil 100 µg, etomidato 20 mg e rocurônio 40 mg, segui-
dos de intubação traqueal. A pressão arterial (PA) e frequência 
cardíaca (FC|) mantiveram-se estáveis, e manutenção com se-
voflurano. A cirurgia foi iniciada após punção de veia central e, 
após 15 minutos, houve queda importante da PA. Reduziu-se 
a concentração de sevoflurano e iniciou-se a infusão de dobu-
tamina. Sem resposta, a PA sistólica chegou a 47 mmHg. Após 
punção arterial, iniciou-se a infusão de noradrenalina, com dis-
creta melhora da PA. A equipe finalizou rapidamente a cirur-
gia. Realizou-se um ecocardiograma transtorácico na SO que 
mostrou o ventrículo direito com volume reduzido, e a retira-
da dos campos cirúrgicos identificou a paciente com eritema 
generalizado. Foi feito diagnóstico de choque anafilático, tra-
tado com reposição volêmica e adrenalina. Na UTI, a paciente 
evoluiu com distúrbio de coagulação, reabordagens cirúrgicas 
e complicações infecciosas, indo a óbito. A dosagem de trip-
tase mostrou aumento acentuado. A pesquisa no prontuário 
da cirurgia anterior mostrou que a paciente havia apresentado 
hipotensão arterial de difícil controle e edema pulmonar. E ao 
questionamento, a família revelou que a paciente havia saído 
da SO para a UTI com eritema importante. DISCUSSÃO: Uma 
cardiopatia grave e o não reconhecimento da anafilaxia na 
cirurgia prévia contribuíram para o retardo no diagnóstico da 
reação anafilática. 
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145 - Modelo ExCare: derivação e validação 
de um modelo multicêntrico nacional de 
estratificação de risco de mortalidade em 30 
dias de pós-operatório
Autores: Sávio Cavalcante Passos, Rodrigo Borges Brandão, *Mariana 
Lunardi Spader, João Blanco
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O cuidado cirúrgico é essen-
cial para o manejo adequado de diversas doenças. No en-
tanto, pode resultar em resultados desfavoráveis. A fim de 
identificar pacientes com maior risco de complicações, vários 
modelos de estratificação de risco foram desenvolvidos. Ide-
almente, essas ferramentas devem ser simples, reproduzíveis, 
precisas e validadas externamente. Infelizmente, nenhum dos 
instrumentos de estratificação de risco mais conhecidos teve 
seus resultados validados testados no Brasil. Nesse sentido, o 
Modelo SAMPE foi desenvolvido por meio da análise retros-
pectiva dos dados de 13.524 pacientes cirúrgicos do Hospital 
de Clínicas de Porto Alegre. O modelo SAMPE consiste em 4 
preditores independentes facilmente coletados na avaliação 
pré-operatória. Ele mostrou alta precisão em prever a mor-
te dentro de 30 dias após a cirurgia. Assim, o objetivo desse 
estudo é construir e validar um modelo nacional baseado na 
probabilidade de morte pós-operatória em 30 dias, o modelo 
ExCare. Além disso, desenvolver um aplicativo para smartpho-
nes que permite estratificação de risco pré-operatório para o 
modelo ExCare. MÉTODO: variáveis: idade, classificação do es-
tado físico da American Society of Anesthesiology, gravidade 
cirúrgica (maior ou não maior) e a natureza (eletiva ou urgente) 
serão avaliadas como preditores para mortalidade hospitalar 
em 30 dias de pós-operatório, considerada desfecho primário. 
RESULTADOS: o Modelo ExCare deverá apresentar capacida-
de discriminativa na predição de óbito hospitalar em 30 dias, 
elaborados para o cenário brasileiro. Além disso, o aplicativo 
móvel a ser desenvolvido proporcionará uma praticidade en-
tre os profissionais comprometidos no cuidado perioperatório 
para utilizar esse modelo de risco. CONCLUSÃO: acreditamos 
que o modelo ExCare será uma ferramenta útil para planejar 
melhores estratégias terapêuticas ao identificar pacientes com 
alto risco cirúrgico. 
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150 - Anestesia combinada espinhal-epidural 
para abdominoplastia e lipoaspiração em 
distrofia muscular de cinturas: relato de caso
Autores: Caio Marcio Barros de Oliveira, Plínio da Cunha Leal, Sérgio 
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JUSTIFICATIVA: As Distrofias Musculares tipo Cintura (DMC) 
constituem um grupo de distúrbios neuromusculares, envol-
vendo principalmente os músculos das cinturas pélvica e es-
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capular. Complicações cardíacas ou pulmonares e aumento 
do risco de rabdomiólise quando expostos a anestésicos volá-
teis e succinilcolina podem aumentar os riscos relacionados à 
anestesia. Há poucos relatos sobre o manejo anestésico desses 
pacientes. Aqui, se apresenta a conduta anestésica em uma pa-
ciente com DMC 2A submetida à cirurgia plástica. RELATO DE 
CASO: Paciente do gênero feminino de 35 anos, diagnosticada 
com DMC tipo 2A, submetida à cirurgia plástica. Teve início dos 
sintomas aos 8 anos de idade e foi diagnosticada por biópsia 
muscular, apresentando tetraparesia flácida com força mus-
cular proximal grau 2 e distal grau 4, necessitando de cadeira 
de rodas. Todos os exames pré-operatórios estavam normais. 
Foi executada anestesia neuroaxial combinada raqui-peridural 
(CSE), raquianestesia com bupivacaína 20 mg e morfina a 0,03 
mg, peridural (posicionamento de cateter para doses adicio-
nais, se necessário), e fentanil (EV) 100 mcg com midazolam 5 
mg para sedação. Sinais vitais foram monitorados de acordo 
com os padrões da ASA e ventilação espontânea com máscara 
facial foi mantida. Relaxantes neuromusculares não foram uti-
lizados. A cirurgia durou 240 minutos, sem dificuldade técnica 
e sem necessidade de doses adicionais de anestésico local. Ao 
fim foram administrados parecoxibe 40 mg, metamizol 2 mg, 
ondansetrona 4 mg e dexametasona 4 mg. Nos cuidados pós-
-operatórios, a estabilidade hemodinâmica foi mantida, sem 
episódios de miotonia ou efeitos farmacológicos adversos. O 
efeito da anestesia passou sem complicações. A paciente per-
maneceu na unidade de cuidados pós-anestésicos por 120 mi-
nutos, necessitando de analgesia pós-operatória por bomba 
controlada pelo paciente (PCA) com administração epidural de 
fentanil de 20 ug e ropivacaína a 2,5 mg. Apresentou condições 
para alta no dia seguinte, com estabilidade cardiorrespiratória 
e controle da dor e dispensando doses adicionais de anestési-
cos epidurais. DISCUSSÃO: Apesar da complexidade do mane-
jo anestésico em pacientes com LGMD, é possível uma aborda-
gem segura com um planejamento pré-operatório cuidadoso. 
Este caso sugere que uma anestesia neuroaxial combinada 
com raqui-epidural é segura e fornece condições operatórias 
satisfatórias para um paciente com DMC submetido à abdomi-
noplastia e lipoaspiração.
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151 - Convulsão clônica no intraoperatório de 
neurocirugia para correção de malformação 
arteriovenosas
Autores: Jair de Castro Junior, Osmar José da Silva Júnior, Victório dos 
Santos Júnior,  Henrique Carvalheira Kirzner, Hilda Piedades Talavera 
Soto, *Vanessa de Paula Silva
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JUSTIFICATIVA: A adequação do fluxo sanguíneo cerebral 
durante procedimentos neurocirúrgicos é fundamental para 
evitar comprometimento do tecido cerebral. RELATO DE 
CASO: Paciente masculino, 38 anos, submetido à neuroci-
rurgia para correção de malformação arteriovenosa (MAV) 
parietal. Realizada anestesia geral balanceada com remifen-
tanil, propofol, sulfato de magnésio e sevoflurano CAM - 0,5, 

dose única de rocurônio 0,6mg/kg, apenas na indução. A mo-
nitorização intraoperatória constituiu-se de pressão arterial 
invasiva (PAI), cardioscópio (DII, V3 e V5), oximetria de pulso, 
capnografia e índice bispectral (BIS). A FiO2 foi mantida em 
35% e a PETCO2 entre 30 - 35 mmHg.  Durante o fechamen-
to da dura-máter, o paciente apresentou episódio convulsi-
vo clônico após a pressão arterial sistólica atingir valores de 
140 mmHg. Imediatamente, para reduzir a pressão sistólica, 
administrou-se 1 mg/kg de propofol, em bólus, e infusão 
contínua de nitroprussiato de sódio para manter a PAS < 100 
mmHg. Com a redução da PAS, houve controle do quadro 
convulsivo. Após 24 horas de pós-operatório, a avaliação clí-
nica e radiológica não mostrou comprometimento neuroló-
gico. Paciente recebeu alta hospitalar, segundo protocolo da 
equipe de neurocirurgia. DISCUSSÃO: Após excisão cirúrgica 
da MAV cerebral, o tecido cerebral normal ao redor da lesão 
está sujeito à hiperperfusão, um fenômeno denominado sín-
drome de ruptura da pressão de perfusão normal (NPPB) ou 
hiperemia oclusiva. De acordo com esta teoria, as artérias 
que suprem as MAV cerebrais tornam-se dilatadas cronica-
mente, predispondo o território vascular cerebral normal 
circundante a uma disfunção autorreguladora, com paralisia 
vasomotora. Esse fenômeno possibilitaria a ocorrência de le-
são cerebral por hiperperfusão, como edema e hemorragia. 
O fechamento da dura-máter, juntamente com o aumento da 
PAS, pode ter provocado episódio de hipertensão intracra-
niana com comprometimento do fluxo sanguíneo encefálico 
e causado o quadro convulsivo. CONCLUSÃO: O controle da 
pressão arterial é fundamental para evitar complicações de 
hiperfluxo cerebral após a ressecção completa das malforma-
ções arteriovenosas cerebrais. 
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153 - Diagnóstico de lesão brônquica durante 
esofagectomia toracoscópica através da 
capnografia
Autores: Jair de Castro Junior, Osmar José da Silva Júnior, Victório dos 
Santos Júnior, Henrique Carvalheira Kirzner,  Hilda Piedades Talavera 
Soto, *Vanessa de Paula Silva

Instituição: Faculdade de Medicina de Marília

JUSTIFICATIVA: Alterações na forma de onda e valores do 
PETCO2 auxilia o anestesiologista no diagnóstico de distúr-
bios clínicos graves com iminente risco de morte. RELATO DE 
CASO: Paciente, 22 anos, 47 kg, foi submetido à Esofagectomia 
Toracoscópica (ET) em posição prona devido à estenose eso-
fágica por lesão cáustica. Após intubação traqueal, realizada 
anestesia geral balanceada com sevoflurano 0,5 CAM e infusão 
contínua de remifentanil. Monitorização: cardioscopia D2, V3 
e V5, oximetria de pulso, temperatura nasofaríngea e capno-
grafia. No intraoperatório, observou-se aumento abrupto da 
PETCO2 para 90 mmHg com traçado gráfico contínuo, somente 
a fase III do gráfico normal. Após otimização dos parâmetros 
ventilatórios, paciente apresentou descompensação hemodi-
nâmica, com necessidade de fármaco vasoativo. Interrompido 
pneumotórax com CO2, observou-se o retorno das 4 fases dis-
tintas da capnografia. A equipe cirúrgica examinou o campo 
operatório e detectou lesão do brônquio esquerdo. Após a 
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rafia brônquica, a capnometria mostrou queda dos níveis de 
PETCO2 para 35 mmHg, com retorno da curva padrão. Após a 
cirurgia, paciente foi extubado e encaminhado à UTI. DISCUS-
SÃO: Foram aventadas várias causas para o alto valor do PET-
CO2 e, entre elas, a hipertermia maligna (HM). Entretanto, na 
consulta pré-anestésica, não havia história familiar ou pessoal 
de suspeita de HM. Também não encontramos algumas alte-
rações frequentes como arritmias, elevação da temperatura, 
acidose metabólica ou lesão muscular. Além da capnometria, 
o tamanho e a forma do capnograma podem ser informativos. 
Neste caso, o capnograma perdeu seu padrão normal de 4 fa-
ses distintas, restando somente a fase III, hipoteticamente pela 
produção de CO2 excedido na ventilação ou por fonte exógena 
de CO2. Ao solicitar a interrupção da insuflação de CO2, houve 
regularização das curvas do capnógrafo, confirmando a conta-
minação da leitura do capnógrafo pelo fluxo direto de CO2 na 
árvore traqueobrônquica. CONCLUSÃO: A monitorização do 
CO2 expirado evoluiu como importante monitor fisiológico de 
segurança. Neste caso, ele mostrou-se imprescindível na toma-
da de decisão durante o ato anestésico para ET, permitindo o 
diagnóstico de fonte exógena de CO2.
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154 - Placenta percreta: um caso de cesariana 
com indicação absoluta de anestesia geral
Autores: Jair de Castro Junior, Osmar José da Silva Júnior, Victório dos 
Santos Júnior, Hilda Piedades Talavera Soto,  Rafael Prado Telles Medei-
ros, *Vanessa de Paula Silva

Instituições: Faculdade de Medicina de Marília

JUSTIFICATIVA: A morbimortalidade em histerectomias de 
urgência por placenta percreta pode chegar a 42%, devido à 
complexidade cirúrgica e possíveis complicações periopera-
tórias, como lesão vesical, hemorragias, embolia pulmonar ou 
parada cardiorrespiratória, a anestesia geral contribui para re-
duzir a instabilidade hemodinâmica e possibilita a intervenção 
multidisciplinar. RELATO DE CASO: MS, 29 anos, G3, 34 sema-
nas, internada por placenta percreta e amniorrexe prematura 
na ultrassonografia. A ginecologia indicou cesariana de urgên-
cia, com histerectomia total. Realizada anestesia geral com in-
dução com remifentanil e propofol e rocurônio. Monitorizada 
com pressão arterial invasiva, cardioscópio, oximetria, capno-
grafia, acesso venoso central e periférico (jelco 14). A equipe 
da urologia foi acionada para cistectomia parcial. A equipe da 
hemodinâmica também estava disponível para cateterização 
por balão de oclusão nas artérias uterinas, se necessário. A ci-
rurgia durou em torno de 3 horas e 30 minutos e houve queda 
hemantimétrica significativa (Hb de 10,6 para 6,2); realizadas 
transfusões de hemocomponentes com meta de Hb > 7 e/ou 
SvcO2, acima de 70 mmHg. A paciente foi extubada na sala ope-
ratória. DISCUSSÃO: A placenta percreta é uma forma rara e 
invasiva de implantação placentária, podendo atingir órgãos 
circunjacentes. É recomendado que a cesariana deva ser pla-
nejada entre 34 a 36 semanas e evitado o trabalho de parto, 
assim com acionada assistência obstétrica, urológica e radio-
logia intervencionista. A anestesia geral, nestes casos, pos-
sui a vantagem técnica por menor associação à presença do 
bloqueio simpático associado, controle hemodinâmico mais 
restrito, sem limite de tempo de efeito e facilita a monitori-
zação invasiva, considerações fundamentais na prevenção 

de trágicos desfechos. CONCLUSÃO: Recursos multidiscipli-
nares devem ser dispendidos na assistência perioperatória 
na placenta percreta, assim como oferecidos meios seguros 
e eficazes de controle hemodinâmico, a fim de evitar risco 
iminente à vida da gestante.
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156 - Tratamento perioperatório de um 
paciente com Tromboastenia de Glanzmann
Autores: Luciano Alves Matias da Silveira, Gustavo de Souza Schmidt 
Gonçalves, Flora Margarida Barra Bisinotto, *Helder Vinícius Andrade 
de Oliveira, Pedro Vitor de Paiva Anunciação,  Thiago Henrique Eliseu

Instituição: UFTM

JUSTIFICATIVA: A Tromboastenia de Glanzmann (TG) é uma 
doença hematológica rara (1:1000000), autossômica recessi-
va e caracterizada pela falha completa na agregação plaque-
tária, devido ao defeito no complexo glicoproteico IIB/IIIA da 
membrana. Manifesta-se pela tendência a sangramento gra-
ve, principalmente gengival, e por epistaxes. O sangramen-
to cirúrgico é uma preocupação pelo risco de ser fatal, e, as-
sim, um preparo especial é necessário. Este relato descreve o 
tratamento perioperatório de um paciente com TG submetido 
à cirurgia. RELATO DE CASO: Paciente de 62 anos, masculino, 
diagnosticado com TG na infância e com duas irmãs também 
com TG, foi programado para cirurgia de prostatectomia radi-
cal, por laparotomia, mais extração dentária. Antecedente de 
biópsia prostática complicada por choque hemorrágico, em-
bora tenha recebido preparo com transfusão de plaquetas. A 
conduta hematológica consistiu de administração de concen-
trado de plaquetas e fator sete recombinante ativado (rFVIIa), 
ambos uma hora antes da cirurgia, e o rFVIIa a cada duas horas 
durante o procedimento. A anestesia realizada foi geral, balan-
ceada com intubação orotraqueal. A cirurgia urológica durou 
três horas com sangramento aproximado de 500 ml. Para a 
extração dentária, foi necessária a intubação nasal, realizada 
com cânula de fino calibre e lubrificada, para evitar lesão e san-
gramento. Terminado o procedimento, o paciente foi extuba-
do e encaminhado à UTI. Recebeu concentrado de plaquetas 
a cada 12 horas por 6 dias, o rFVIIa de 3/3h no primeiro pós-
-operatório (PO), de 4/4 h no segundo, 6/6 h no terceiro, 8/8 
h no quarto e 12/12 h no quinto e ácido tranexânico (250 mg 
a cada 6 horas) até a alta hospitalar (sétimo PO). Apresentou 
como intercorrências hematúria importante, com queda do 
hematócrito e necessidade de transfusão de concentrado de 
hemácias, além de reação transfusional às plaquetas, manifes-
tada por prurido e medicado com anti-histamínicos. DISCUS-
SÃO: O sangramento em pacientes com TG pode ser extre-
mamente difícil de cessar. Falhas no tratamento apenas com 
plaquetas podem ser observadas em pacientes anteriormente 
transfundidos, em virtude do desenvolvimento de aloimuniza-
ção, o que torna as plaquetas refratárias. Assim, a administra-
ção do fator VII é a alternativa mais importante. Este caso des-
creve uma opção de tratamento hematológico que permitiu 
a realização dos procedimentos cirúrgicos, além de despertar 
a atenção de anestesiologistas e intensivistas para o manejo 
desses pacientes com TG. 
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166 - Punção dural acidental em analgesia de 
parto: blood patch profilático ou observação 
clínica?
Autores: André Fernandes Silva, Patrícia Lopes Gabriel, Rafael Neder 
Issa Fortuna, Jhonson Tizzo Godoy, *Larissa Martins Silva

Instituição: Santa Casa de Belo Horizonte

JUSTIFICATIVA: A utilização de anestésicos no espaço peri-
dural é prática rotineira e bastante resolutiva nas anestesias 
obstétricas. Entretanto, essa técnica não é isenta de compli-
cações. A punção vascular (especialmente pela pressão do 
abdome gravídico, associado ao ingurgitamento dos vasos 
no espaço peridural) e a punção acidental da dura-máter, são 
complicações possíveis. A probabilidade de desenvolvimen-
to de cefaleia pós-punção inadvertida pode ser de até 81%. 
RELATO DE CASO: paciente feminina, 23 anos, G1P0PA0, 
obesa, sem comorbidades prévias, 41 semanas, admitida 
em trabalho de parto. Solicitada analgesia aos 6 cm de dila-
tação. Optou-se por anestesia peridural lombar (L2/L3) com 
passagem de cateter. A peridural foi de difícil execução, ten-
do ocorrido punção inadvertida da dura-máter com agulha 
Touhy 16G. Optou-se por nova punção em um espaço acima, 
com êxito, e passagem do cateter peridural. Administrados 
10 ml de solução com ropivacaína 0,15% + 2,5 mcg de fenta-
nil. O trabalho de parto evoluiu de forma satisfatória. A ges-
tante deambulou sem dificuldades, manteve a percepção das 
contrações, recebeu um repique daquela solução no período 
expulsivo. Após a cessação dos efeitos da analgesia, cerca de 
três horas após o parto, foi optado por realizar blood patch 
profilático por meio do cateter peridural, com injeção de 15 
ml de sangue autólogo, coletado sob rigorosa técnica assép-
tica. O procedimento se deu sem intercorrências e foi bem 
tolerado pela paciente. Retirado cateter imediatamente após 
o blood patch. A paciente foi acompanhada até o 15o dia pós 
parto, não tendo apresentado quaisquer sintomas e/ou quei-
xas. DISCUSSÃO: A cefaleia pós-punção dural usualmente 
ocorre após três dias, podendo se estender por até 15 dias 
e/ou até cronificar. A literatura mundial ainda não apresen-
ta consenso no tangente à profilaxia desta cefaleia. Há uma 
tendência mundial em não realizar o tampão sanguíneo, ten-
do em vista a heterogeneidade dos estudos já publicados, 
as poucas evidências de efeito benéfico da técnica e a pos-
sibilidade de complicações graves (hematomas, infecções, 
lombalgia crônica). Embora também controverso, pode-se 
lançar mão da passagem de cateteres em nova punção e de 
medidas clínicas, tais como repouso, reposição hídrica e/ou 
estímulo do consumo de cafeína. Ainda assim, a realização 
do tampão sanguíneo profilático ocorre esporadicamente, 
com base em estudos que sugerem redução da duração ou 
da intensidade da cefaleia.
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167 - Cirurgia fetal intraútero para correção de 
mielomeningocele: relato de seis casos
Autores: Marcel Andrade Souki, Lucas Almeida Fernandes Junior, 
Amanda Jiran Ferreira Marcos, Joana Barcelos Pereira, Luisa Helena 
Nogueira dos Reis Pereira, *Larissa Martins Silva

Instituição: Santa Casa de Belo Horizonte

JUSTIFICATIVA: Os procedimentos cirúrgicos fetais são práti-
cas relativamente recentes, sendo o primeiro registro cirúrgico 
de sucesso datado de 1981. Dentre os procedimentos fetais 
descritos pela literatura mundial, a correção do mielomeningo-
cele intra-útero ainda é o que apresenta evidências mais robus-
tas. A anestesia se dá pela administração direta de anestésicos 
à gestante, ao feto ou a ambos. RELATOS DOS CASOS: Pacien-
te ACSC, 25 anos, sem comorbidades conhecidas, primigesta, 
24 semanas e 4 dias, ASA II; Paciente KAP, 32 anos, sem comor-
bidades conhecidas, tercigesta, 23 semanas e 4 dias, ASA II; 
Paciente JGSS, hipertensa crônica, quartigesta, 25 semanas e 
4 dias, ASA II; Paciente MMARR, 23 anos, sem comorbidades 
conhecidas, primigesta, 25 semanas e 2 dias, ASA II; Paciente 
MESSB, 16 anos, sem comorbidades conhecidas, primigesta, 25 
semanas e 2 dias, ASA II; Paciente LDW, 28 anos, sem comor-
bidades conhecidas, primigesta, 25 semanas e 5 dias, ASA II. 
As pacientes foram admitidas em sala cirúrgica estáveis, foram 
monitorizadas com cardioscopia, oximetria de pulso, pressão 
arterial não invasiva e foram submetidas à venóclise com jelco 
18. Após a monitorização multiparamétrica, foram submetidas 
à anestesia peridural, com passagem de cateter e adminis-
tração de 2 mg de morfina epidural. Logo após, foi induzida 
anestesia geral, em sequência rápida, com fentanil 2 mcg/kg, 
propofol 2 mg/kg e succcinilcolina 1 mg/kg. Mantida anestesia 
geral com sevoflurano 4% expirado. Foram intubadas com câ-
nula orotraqual número 7.0 e foram monitorizadas com pres-
são arterial invasiva – punção após indução anestésica. Além 
disso, a temperatura foi aferida por termômetro esofágico e foi 
utilizada manta térmica. Foi administrada indometacina retal 
50 mg no início e ao final do procedimento, foi mantida infusão 
de sulfato de magnésio entre 1 a 2 g/hora. Duas pacientes ne-
cessitaram do uso de nitroglicerina para melhor relaxamento 
uterino e uma delas necessitou, adicionalmente, da adminis-
tração rocurônio. Um dos fetos necessitou de 20 mcg/kg de 
atropina por bradicardia. Todas as pacientes foram encaminha-
das extubadas e estáveis ao CTI no pós-operatório imediato, 
recebendo infusão contínua pelo cateter peridural de solução 
de ropivacaína 0,2%, tendo recebido alta no terceiro dia pós-
-operatório. Além disso, houve monitorização do bem-estar 
fetal durante todo o procedimento, por parte da equipe obsté-
trica. DISCUSSÃO: O anestesiologista deve manter o bem-es-
tar materno e fetal, atuando na profilaxia antimicrobiana, no 
relaxamento uterino, na tocólise, além do controle rigoroso de 
fluidos e da dor pós-operatória. Está indicada a realização da 
anestesia peridural, com colocação de cateter, tendo em vista 
a superioridade desta analgesia em relação à parenteral ou por 
via oral, com seu papel na modulação simpática e na produção 
de catecolaminas que possam levar ao estresse uterino e, por 
conseguinte, trabalho de parto pré-termo. 
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170 - Bloqueio do plano do eretor da espinha 
para transplante hepático na pandemia de 
Covid-19: relato de dois casos
Autores: Marcel Andrade Souki, Rafael Coelho Tiburcio, Amanda Jiran 
Ferreira Marcos, Rossine Simões Batista, Luisa Helena Nogueira dos Reis 
Pereira, *Larissa Martins Silva

Instituição: Santa Casa de Belo Horizonte

JUSTIFICATIVA:  Os bloqueios periféricos são estratégias im-
portantes para promover a aceleração da recuperação, espe-
cialmente em cirurgias de grande porte. O bloqueio do eretor 
da espinha (ESP), descrito primeiramente em 2016 para o tra-
tamento de dor neuropática e para controle álgico em cirur-
gias torácicas, é considerado bloqueio periférico e é seguro 
em diversas situações em que os bloqueios neuroaxiais estão 
contra-indicados. RELATO DE CASO: Paciente ERA, masculino, 
56 anos, 93 kg, RNI: 2.18, CHILD B9, MELDNa 26, portador de 
DPOC, e de cirrose alcoólica e por deficiência de alfa1antitrip-
sina; e CBM, feminino, 56 anos, 76 kg, RNI: 2.05, CHILD C10, 
MELDNa 26, portadora de cirrose por colangite esclerosante 
primária, retocolite ulcerativa e hipotireoidismo. Ambos os 
pacientes foram submetidos à transplante hepático - doador 
cadáver, sob anestesia geral balanceada multimodal, associa-
do ao ESP. Foram admitidos em sala cirúrgica estáveis e sem 
encefalopatia, com testes negativos para COVID-19. Foram 
monitorizados com ECG, oximetria de pulso, pressão arterial 
não invasiva e AVP J18 antes da indução anestésica. Foram, 
portanto, submetidos ao ESP à direita, ao nível de T6-T8, com 
agulha 22G – quincke, com ropivacaína 0,5%, com volume to-
tal de 20 ml, sob técnica asséptica e com auxílio do ultrassom. 
Logo após, foi induzida anestesia geral com remifentanil, sulfa-
to de magnésio, cisatracúrio e sevoflurano. Os pacientes foram 
invadidos com PIA e cateter de artéria pulmonar e monitoriza-
dos com BIS e TOF. A fluidoterapia foi guiada pela variação de 
volume sistólico e pelo índice cardíaco. Além disso, a transfu-
são de hemocomponentes foi guiada por tromboelastometria. 
Os atos anestésico-cirúrgicos foram sem intercorrências e os 
pacientes foram extubados na UTI nas primeiras 12 horas de 
pós-operatório. Foram avaliados e não apresentaram escore de 
dor intensa durante as primeiras 24 horas de pós-operatório. 
DISCUSSÃO: A escassez de medicações anestésicas na pan-
demia do COVID-19 propiciou a adaptação de muitas técnicas 
anestésicas. A falta do sufentanil, habitualmente utilizado nos 
transplantes hepáticos – em falta em decorrência da pande-
mia, o uso do remifentanil, droga que não confere analgesia 
residual e pelo risco de hiperalgesia, e o fato de a cirurgia ter 
um potencial álgico bastante importante, fez-se necessária a 
associação de técnica analgésica complementar. A associação 
de bloqueios neuraxiais nestes pacientes estava contra-indi-
cada, considerando a alteração dos exames da coagulação de 
ambos. Assim, optou-se pela realização do ESP. Esse que, dife-
rentemente dos bloqueios do neuroeixo, é considerado seguro 
em pacientes com coagulopatias, tão comuns nos candidatos 
à transplante hepático. Além disso, é capaz de promover tanto 
analgesia visceral, quanto somática e não apresenta inferiori-
dade em relação à anestesia peridural, com o benefício de não 
causar efeitos deletérios da epidural, tais como hipotensão e/
ou risco de hematoma espinhal. 
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171 - Anafilaxia perioperatória em cesariana 
após uso de ocitocina: relato de caso
Autores: Adriano Bechara de Souza Hobaika, Cristiano Hiroshi Vieira 
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*Larissa Martins Silva, Artur Palhares Neto
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JUSTIFICATIVA: A anafilaxia perioperatória é uma síndrome 
multissistêmica aguda, potencialmente fatal, que requer habili-
dade em seu reconhecimento e tratamento. Resulta da liberação 
rápida de mediadores inflamatórios de mastócitos e basófilos 
na circulação sanguínea. Os principais agentes desencadeantes 
durante anestesia são bloqueadores neuromusculares, látex e 
antibióticos. A ocitocina é considerada uma causa incomum de 
reações alérgicas graves. Acredita-se que a sensibilização alérgi-
ca ao látex pode constituir um importante fator predisponente 
de risco para anafilaxia, após a primeira infusão de ocitocina du-
rante o parto. RELATO DE CASO: Paciente 34 anos, ASA II, sem 
história prévia de alergias, G2Pc1A0, submetida à raquianestesia 
para cesariana. Realizada punção de acesso venoso periférico, in-
fusão de 2 g de cefazolina e sondagem vesical de demora (SVD). 
Trinta minutos após início do procedimento e imediatamente 
após infusão de ocitocina, apresentou reação anafilática grau 
2, hipotensão arterial importante e manifestações cutâneas ge-
neralizadas, urticária, prurido, além de edema em face e olhos. 
Tratada imediatamente com 10 mcg de adrenalina endovenosa, 
remoção de SVD, troca de soro e equipo e oxigenoterapia por 
cateter nasal. Necessária dose adicional de 10 mcg de adrena-
lina. Evoluiu com melhora do quadro, não apresentando hiper-
-reatividade brônquica. Seis horas após fim do procedimento 
cirúrgico, iniciada nova dose de ocitocina prescrita pela obstetra. 
Paciente iniciou novo quadro de reação anafilática, com melho-
ra após rápida interrupção da mediação. DISCUSSÃO: Algumas 
atividades cardiovasculares da ocitocina, como redução da pres-
são arterial, inotropismo e cronotropismo cardíaco negativos, 
neuromodulação parassimpática e vasodilatação, ocasionam 
efeitos colaterais significativos. Podem mimetizar anafilaxia e 
constituem um problema adicional concernente ao diagnóstico 
diferencial. Estudos mostraram que a ocitocina, sob estimula-
ção de citocinas pró-inflamatórias, como aquelas que ocorrem 
na asma, pode induzir contração da musculatura lisa e estreita-
mento das vias aéreas. Tal hipótese sugere que a sensibilização 
alérgica ao látex constitui um risco significativo. Assim, deve-se 
ter mais atenção durante atos anestésicos realizados em mulhe-
res com história alergia ao látex e asma brônquica. Não se pode 
assegurar que a reação anafilática decorreu do uso da ocitocina, 
entretanto, muito possivelmente foi a causa deste relato.
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172 - Anestesia venosa total em paciente 
portador da síndrome cardiofaciocutânea: 
relato de caso
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Autores: Carlos Eduardo Esqueapatti Sandrin, Maria Augustha Brandi 
Ornellas, Tássio Mattos Pereira Franco, Matheus Vendramini Chiche, 
*Marlow Xavier Rodrigues, Natália Forni Pereira

Instituição: CET Centro Médico de Campinas

JUSTIFICATIVA: A síndrome cárdio-face-cutânea é uma doen-
ça genética caraterizada por anomalias congênitas múltiplas e 
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, alterações respi-
ratória, laringotraqueais e cardíacas. O objetivo desse relato é 
mostrar o manejo anestésico de um paciente portador dessa 
síndrome submetido à orquidopexia laparoscópica bilateral e 
herniorrafia umbilical. RELATO DE CASO: Paciente, masculino, 
1 ano e 11meses, 11,5 kg, 82 cm, estado físico ASAIII. Nascido 
prematuro de parto cesariana, necessitou de intubação tra-
queal para suporte ventilatório por 30 dias de vida. Apresen-
tava orelhas de implantação baixa, macroglossia, dentes dis-
plásicos, queratose cutânea, ausência de cílios e sobrancelhas, 
dificuldade de alimentar-se, atraso no desenvolvimento motor 
e cognitivo e preditores de via aérea difícil, devido à macro-
glossia, abertura bucal limitada e retrognatia. Os exames labo-
ratoriais e o ecocardiograma pré-operatórios eram normais. 
A indução da anestesia geral foi realizada sob máscara facial 
com N2O e oxigênio. Foram administrados 2 mg de midazo-
lam por via nasal. Após cinco minutos, foi realizada venóclise, 
infusão venosa de 2 mg de midazolam, 50 mcg de fentanil, 30 
mg de propofol e 10 mg de rocurônio. Em seguida, foi intu-
bado, sem intercorrências. A manutenção da anestesia foi feita 
com propofol em infusão contínua, no modelo Paedfusor com 
uma concentração plasmática de 4 mcg/ml. Doses adicionais 
de fentanil 50 mcg foram feitas dez minutos após início de ci-
rurgia. O tempo cirúrgico foi de 70 minutos. Após reversão do 
bloqueio neuromuscular com 0,2 de atropina e 0,4 de neos-
tigmina, antagonização do benzodiazepínico com 0,1 mg de 
flumazenil, o paciente foi extubado e encaminhado para SRPA, 
estável e em boas condições. DISCUSSÃO: No manejo anes-
tésico desses pacientes é importante atentar para o grau da 
cardiopatia do paciente. É recomendado realizar ecocardiogra-
ma e avaliação cardiológica pré-operatória. São pacientes com 
risco de via aérea difícil, traqueomalácia e também possível 
suscetibilidade à hipertermia maligna, por isso, a escolha da 
anestesia venosa total. O modelo Paedfusor pode ser utilizado 
com segurança em crianças em concentrações plasmáticas en-
tre 3 e 4 mcg/ml que garantem plano de hipnose adequada. A 
escolha do fentanil justifica-se pelo maior potencial de analge-
sia residual, mesmo que em doses reduzidas. Trata-se de uma 
síndrome pouco conhecida, mas que foi conduzida adequada-
mente para a cirurgia proposta.
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173 - Anestesia em paciente com 
mucopolissacaridose tipo IV, Síndrome de 
Morquio para correção cirúrgica de hérnia 
umbilical grande
Autores: Carlos Eduardo Esqueapatti Sandrin, Laura Leonardi Neves, 
Mayara Vieira Murad, Rafael Colontonio Triches, Rafael Marchesi Mar-
cussi, Carlos Henrique Segal Grinbaum

Instituição: CET Centro Médico de Campinas

JUSTIFICATIVA: A Mucopolissacaridos tipo IV, Síndrome de 

Morquio, é uma doença autossômica recessiva causada por 
deficiência na enzima N-acetilgalactosamina sulfatas. Carac-
terizada por displasias musculoesqueléticas e comprometi-
mento cardíaco, respiratório e neurológico. São pacientes que 
normalmente não chegam à segunda década de vida. RELA-
TO DE CASO: 13 anos, portador de mucopolissacaridose tipo 
IV, 71 kg, 1,22 m de altura, obeso, foi submetido à hernorrafia 
umbilical. O paciente apresentava preditores de via aérea difí-
cil, não comunicativo, miocardiopatia dilatada e insuficiência 
respiratória crônica decorrente da restrição pulmonar, esteno-
se de canal medular e hemiplegia à esquerda, hérnia da pa-
rede abdominal extensa, com conteúdo intestinal e sinais de 
suboclusão intestinal. O paciente já havia sido anestesiado 
para correção de hérnia inguinal e a intubação foi realizada 
com fibroscopia. O planejamento da técnica anestésica foi a 
abordagem da via aérea com paciente acordado. Foi iniciada 
a infusão de dexmedetomidina e bólus de cetamina pelo aces-
so venoso prévio, porém, acesso não efetivo. O paciente ainda 
não se apresentava em estado adequado para a intubação. 
Para isso, foi administrada, por via intramuscular, cetamina 40 
mcg e anestesia tópica da orofaringe, com lidocaína a 1%. A 
intubação foi realizada com fibroscopia com muita dificuldade. 
Após a intubação, foram administrados, propofol e rocurônio, 
iniciada a ventilação mecânica e a manutenção da anestesia 
com sevolflurano. Para que a parede abdominal fosse fechada 
com a correção da hérnia volumosa, foi necessária a realização 
de hemicolectomia direita. O paciente manteve-se estável du-
rante a cirurgia. Foi transportado para a UTI intubado. Desen-
volveu estado de choque refratário ao tratamento e foi a óbito 
24 horas após a cirurgia. DISCUSSÃO: Pacientes com mucopo-
lissacaridose têm alto risco peroperatório. Os cuidados com a 
abordagem das vias aéreas são muito importantes. Nesse caso, 
além do uso da fibroscopia, tanto a anestesia tópica como a 
adequação da sedação foram fundamentais para o sucesso 
da intubação. A via intramuscuclar foi utilizada porque não 
havia acesso venoso. A alternativa foi a utilização de cetamina 
e dexmedetomidina para sedação e subsequente intubação 
traqueal, preservando a ventilação espontânea. A evolução do 
paciente não foi favorável porque entende-se que no pós-ope-
ratório o paciente não tinha reserva funcional suficiente para 
suportar o trauma cirúrgico.
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174 - O uso do DDAVP em portadores da 
Doença de Von Willebrand
Autores: Fernando de Carvalho Corrêa, Patrick Augusto Gama Lima de 
Oliveira, Giselle de Lima Ferreira, Juliana Ribeiro Fernandes, Márcio de 
Pinho Martins

Instituição: Hospital Central da Polícia Militar

JUSTIFICATIVA: A Doença de Von Willebrand (DvW) é o distúr-
bio hereditário mais comum da hemostasia. No entanto, são 
poucas as publicações que relacionam essa doença à prática 
anestésica. O objetivo desse relato é apresentar o caso de pa-
cientes gêmeas portadoras de DvW, que foram submetidas a 
um procedimento cirúrgico para extração dentária. RELATO 
DE CASO: Irmãs gêmeas, 21 anos, LAF e BAF, 58 e 63 kg, por-
tadoras da DvW tipo 1. Exames físicos e laboratoriais pré-ope-
ratórios sem alterações. Ao entrarem na sala de cirurgia, foi 
administrado DDAVP na dose de 0,3 µg/kg diluídos em 100 ml 
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de SF 0,9% IV por 30 minutos, meia hora antes da cirurgia. As 
pacientes apresentaram rubor facial após a administração do 
DDAVP. Indução anestésica com fentanil, lidocaína, propofol 
e rocurônio. Intubação nasal com administração de efedrina 
local. Durante a laringoscopia direta, BAF apresentou sangra-
mento leve em via área. A manutenção anestésica foi realizada 
com sevoflurano. A anestesia transcorreu sem intercorrências e 
não houve sangramento significativo. DISCUSSÃO: O DDAVP 
é o fármaco de primeira escolha para os pacientes com DvW 
do tipo 1 e 2A. Pode ser administrada IV na dose de 0,3 µg/kg 
em 50 mL de SF 0,9% por 15 a 20 minutos ou 150 µg em cada 
narina. A elevação do FvW tem efeito máximo em 30 minutos 
e duração de 6 a 8 horas. Ruborização facial é um dos efeitos 
colaterais da infusão do DDAVP, assim como cefaleia, hipoten-
são arterial, taquicardia, hiponatremia e intoxicação hídrica. 
Em caso de resposta insatisfatória, a DDAVP ou resistência à 
transfusão de fator, pode-se optar por transfusão de plaquetas 
na tentativa de corrigir o defeito plaquetário. São recomenda-
ções para uma anestesia mais segura: consulta com o hemato-
logista; testar a responsividade do paciente ao DDAVP; preferir 
anestesia geral; evitar traumas durante a anestesia; evitar fár-
macos que interfiram na função plaquetária; preferir soluções 
cristaloides; monitorizar a concentração sanguínea de sódio 
após o uso da DDAVP; é recomendável pesquisar o tempo de 
sangramento e o nível sérico de Fator VIII no pós- operatório 
pelo menos uma vez ao dia.
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178 - Assistolia recorrente durante 
laringoscopia
Autor: *Bernardo Roveda Noronha

Instituição: Imigrantes Hospital e Maternidade de Brusque

JUSTIFICATIVA: RELATO DE CASO: Feminino, 53 anos, 1,68 
m, 105 kg, ASA II (HAS [valsatrana], hipotireoidismo [levotiro-
xina]), Mallampati III, submetida à histerectomia por via vagi-
nal. Após venóclise e monitorização básica, SV iniciais 114x68 
mmHg, SpO2 100%, fc 82 bcm, deu-se início ao ato anestésico; 
ansiólise 3 mg de midazolan e 30mcg de fentanil e realização 
de bloqueio subaracnóideo com 15 mg de bupivacaína hiper-
bárica e 80 mcg de morfina. Dexmedetomidina na dose de 1 
mcg/kh/h durante cinco minutos e mantida em 0,5 mcg/kg/h 
para ansiólise. Após dez minutos, a equipe cirúrgica obteve 
autorização para iniciar o procedimento. Após 130 minutos, a 
equipe cirúrgica converteu o procedimento para transabdo-
minal. Aos 150 minutos, a paciente iniciou com desconforto 
à manipulação cirúrgica e convertemos para anestesia geral. 
Dexmedetomidina foi suspensa três minutos antes da intuba-
ção; após pré-oxigenação, O2 100% em máscara fechada 8 ven-
tilações de capacidade vital forçada em 60 segundos, indução 
venosa com a presença de dois anestesistas foi realizada, 2 g 
de alfentanil, seguido por 100 mg de propofol e, após perda de 
consciência, 6 mg de cisatracúrio e ventilação sob máscara fe-
chada por três minutos. Os sinais vitais se mantiveram estáveis. 
Após laringoscopia, Cormack-Lehane 2b, subitamente a onda 
de pulso foi perdida, acompanhada de padrão silencioso em 
ecg. Rapidamente a laringoscopia foi desfeita e, em segundos, 
os sinais vitais retornaram ao valor prévio; conferimos a mo-
nitorização (pensamentos em falha dos equipamentos), mo-

mento em que notamos hipotensão PA 89x63 mm hg tratada 
com 10mg de efedrina. Em nova tentativa sob laringoscopia, o 
episódio de PCR se repetiu e optamos por passagem rápida do 
tubo orotraqueal para manejo do evento. Após retirar a lâmi-
na da valécula, os sinais vitais voltaram ao padrão prévio, com 
capnografia satisfatória, sem necessidade de seguimento do 
algorítimo para PCR. O procedimento transcorreu sem outros 
eventos anestésico-cirúrgicos e, após despertar, a paciente foi 
encaminhada para sala de recuperação pós-anestésica, tendo 
alta, sem intercorrências. DISCUSSÃO: Bradicardia e hipoten-
são são complicações frequentes do bloqueio neuroaxial, por 
bloqueio das fibras cardioaceleradoras e também reflexo de 
Bezold-Jarisch. Uma resposta vagotônica exacerbada pode 
ainda ocorrer por reflexo de manipulação de vias aéreas com 
bradicardia inapropriada e vasodilatação paradoxal. Rela-
tamos episódio de parada cardíaca em assistolia após duas 
tentativas de intubação orotraqueal com reversão espontâ-
nea. A soma de fatores (bloqueio do neuroeixo, estímulo de 
intubação, uso de drogas vagotônicas) pode ser a causa do 
evento. Importante salientar que, mesmo em casos aparen-
temente simples e recorrentes, o preparo prévio para com-
plicações intraoperatórias da equipe anestésica pode mudar 
completamente os desfechos.
Referências

Podolakin W, Wells DG. Precipitous bradycardia induced by laryngoscopy in cardiac 
surgical patients. Can J Anaesth. 1987; 34:618–62

Vinayagam S, Dhanger S. Recurrent asystole during laryngoscopy – A nightmare for 
the anesthesiologists. Saudi J Anesth.  2019;13:362-364

180 - Ultrassonografia associada a parâmetros 
clínicos para previsão de via aérea difícil em 
obesos
Autores: Caio Marcio Barros de Oliveira, Plínio da Cunha Leal, Vitor 
Fernandes Rios, *Eduardo José Silva Gomes de Oliveira,  Lucas da Silva 
Costa,  Nizam Sauaia Boahid Mello Almeida

Instituições: Hospital São Domingos - Universidade Federal do Mara-
nhão

JUSTIFICATIVA: Uma situação de via aérea difícil (VAD) é tida 
como a necessidade de três ou mais tentativas de intubação 
ou duração total do processo que ultrapasse dez minutos. A 
importância da previsão desse evento sustenta-se na possibi-
lidade da antecipação de complicações, diminuindo a morbi-
mortalidade durante a intubação orotraqueal, principalmente 
quando se trata da população obesa, uma vez que essa apre-
senta peculiaridades que justificam tal procedimento. JUSTI-
FICATIVA E OBJETIVOS: A utilização da ultrassonografia (US), 
junto a indicadores clínicos, pode auxiliar a identificar uma 
situação de VAD, diminuindo os riscos para o paciente. O es-
tudo teve como objetivo avaliar parâmetros clínicos e ultrasso-
nográfico correlacionados a uma situação de VAD. MÉTODO: 
Estudo observacional, prospectivo, com 75 obesos submetidos 
à gastroplastia videolaparoscópica e que apresentavam ASA II 
ou III. Realizado durante o período de julho/2018 e julho/2019. 
Foram coletadas as seguintes variáveis: gênero, peso, altura, 
idade, índice de Mallampati modificado,distância tireomen-
toniana, distância esternomentoniana, perímetro cervical, 
abertura bucal e distância pele-epiglote por US. Os pacientes 
foram divididos em dois grupos, segundo classificação Corma-
ck-Lehane: o grupo 1 (G1) incluiu pacientes com classificação 
I e II e o grupo 2 (G2) incluiu pacientes com classificação III e 



54   BRAZILIAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY

IV. Foi utilizado o programa Stata 12.0 para análise estatística. 
RESULTADOS: Dentre os pacientes avaliados, 46,7% foram do 
gênero masculino e 53,3% do feminino, 22,7% apresentaram 
classificação Cormack-Lehane III e IV (G2). As médias das va-
riáveis foram: distância tireomentoniana (cm) (G1 8,3 ± 1,4 x 
G2 7,9 ± 1,7), distância esternomentoniana (G1 17,3 ± 1,9 x G2 
16,7 ± 2), circunferência cervical (cm) (G1 40,1 ± 5,1 x G2 42,3 
± 4) , peso(kg) (G1 110 ± 20,3 x G2 105,6 ± 14,3), altura (m) (G1 
1,66 ± 0,1 x G2 1,6 ± 0,8), IMC (kg/m2) (G1 39,4 ± 4,6 x G2 38 
± 3,8). A média das distâncias pele-epiglote (mm) obtida por 
US foram de 29,3 ± 6,6 no G1 30 ± 7,2 no G2, não demons-
trando diferença estatisticamente significante entre os grupos 
(p=0,5). Dentre as variáveis, apenas três mostraram diferença 
estatisticamente relevante (p<0,05) quando comparadas en-
tre o G1 e G2, sendo elas: idade [média G1 32,7 ± 7,9 x G2 44 
anos ± 15,4(p=0,0072)], índice Mallampati [média G1 2 x G2 3,2 
(p=0,0005)] e abertura bucal [média G1 4,7 ± 0,9 x G2 4,1 cm ± 
0,8cm (p=0,0212)]. CONCLUSÃO: Idade, índice de Mallampati 
abertura bucal mostraram-se bons parâmetros clínicos para 
predição VAD. No entanto, a predição de VAD através da ultras-
sonografia não seguiu o ponto de corte trazido pela literatura 
(distância pele-epiglote >27,5mm), sugerindo a necessidade 
de um novo ponto para parâmetro.
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181 - Manejo anestésico do paciente com 
Síndrome de Duchenne: relato de caso
Autores: Paulo Sérgio da Silva Deschamps, Anderson de Freitas, *Maria 
Júlia Coelho Garcia

Instituição: Hospital Regional Alto Vale

JUSTIFICATIVA: A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é 
uma doença hereditária recessiva, ligada ao cromossomo X 
(Xp21). Acomete 1/3.500 nascidos vivos do sexo masculino. O 
gene danificado é a distrofina, cuja função é preservar o sarco-
lema das células musculares. A falta da distrofina leva à atrofia, 
necrose e fibrose das fibras musculares. A realização de proce-
dimentos cirúrgicos sob anestesia precisam de cuidados espe-
cíficos nos portadores da DMD. Agentes como a succinilcolina 
e os halogenados são contraindicados pelo risco de rabdomió-
lise, hipertermia maligna like e parada cardíaca hipercalêmica. 
Anestesiar esses pacientes ainda é um desafio pela condição 
rara da síndrome e pela falta de conteúdo na literatura sobre 
o assunto. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 13 anos, 
portador da DMD, com uma história de fratura de fêmur direi-
to. Exame físico e laboratoriais sem alterações dignas de nota. 
Ecocardiograma transtorácico e espirometria apresentando 
resultados dentro dos limites da normalidade. Realizou-se a 
reserva de vaga de UTI para o pós-operatório e o protocolo de 
prevenção para hipertermia maligna no aparelho de anestesia. 
Efetuada a monitorização não invasiva plena.  Optou-se por 
anestesia venosa total, sendo a indução realizada com bólus 
de 5 mg de midazolan, 50 mcg de fentanil, 25 mg de cetamina 
e 100 mg de propofol. Não foram usados relaxantes neuromus-
culares. O paciente foi colocado em ventilação mecânica modo 
pressão controlada com máscara laríngea. A anestesia se man-
teve com propofol em bomba de infusão alvo controlada, com 
alvo regulado a 3 µg.mL-1 . Para o controle da dor, se associou o 
bloqueio do nervo femoral com 20 ml de ropivacaína 0,5% e o 

bloqueio do tensor da fáscia lata com 10 ml de ropivacaína 1%, 
utilizando-se, respectivamente, estimulador de nervo periféri-
co e referências anatômicas. Para uma analgesia multimodal, 
foram administrados mais 10 mg de cetamina e 2 g de dipirona 
no início da cirurgia. O paciente se manteve estável em todo 
o procedimento, sendo encaminhado em seguida à UTI, em 
ventilação espontânea. Obteve alta após um dia, sem nenhu-
ma intercorrência. DISCUSSÃO: Uma avaliação pré-anestésica 
bem feita é fundamental. A DMD pode cursar, principalmen-
te, com fraqueza do diafragma e miocardiopatia, resultando 
em um distúrbio ventilatório restritivo e falência miocárdica 
precoce, respectivamente. Uma anestesia em que se excluam 
medicações que possam desencadear hipercalemia e hiperter-
mia maligna like, optando por drogas que preservem a função 
ventilatória, associada a uma analgesia multimodal, é a escolha 
atual e mais segura para os pacientes com DMD.  
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182 - Anestesia para cesariana em paciente 
com placenta prévia total do tipo percreta 
portadora de fator V de Leiden: relato de caso
Autores: Luana Cunha de Oliveira, *Giulia Nonticuri Bianchi, Getúlio 
Rodrigues de Oliveira Filho

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina

JUSTIFICATIVA: A placenta prévia total do tipo percreta asso-
cia-se a sangramento maciço intraparto pela invasão da pla-
centa no miométrio. O fator V Leiden (FVL) predispõe a trom-
bose, abortamento, parto prematuro e morte fetal. RELATO DE 
CASO: Paciente de 27 anos heterozigota para FVL foi admitida 
com 34 semanas de gestação para cesariana e histerectomia. 
Estava recebendo enoxaparina 20 mg ao dia. Apresentava os 
exames: HT = 34,8%, Hb = 11,8 g/dL, plaquetas = 267.000.mm-
3, TAP (RNI) = 0,99 e fibrinogênio = 400 mg.dL-1. A ressonância 
magnética mostrava placenta prévia total, com percretismo 
na parede posterior da bexiga e no corpo uterino. A enoxapa-
rina foi suspensa 12 h antes da cirurgia. Na sala cirúrgica, foi 
monitorizada com oxímetro de pulso, cardioscópio e pressão 
arterial invasiva e dois cateteres venosos periféricos 14G foram 
instalados. Administradas cefazolina, ranitidina e metoclopra-
mida e iniciada infusão de Ringer lactato e dexmedetomidina 
0,2 mcg.kg-1.h-1. A paciente foi submetida à raquianestesia 
em posição sentada, com punção mediana em L3-4, com agu-
lha Quincke 27G, bupivacaíana hiperbárica 12,5 mg, sufentanil 
3 mcg e morfina 80 mcg. O nível sensitivo superior do bloqueio 
foi T4. Metaraminol (250 – 500 mcg) foi usado para manter a 
pressão arterial média > 75 mmHg. O procedimento iniciou 
com a cateterização ureteral bilateral e sondagem vesical e 
seguiu-se a cesariana. Após o clampeamento do cordão um-
bilical, foram administrados 10 UI de ocitocina e 1 g de ácido 
tranexâmico. A seguir, anestesia geral foi induzida com propo-
fol, succinilcolina e remifentanil e mantida com sevoflurano, 
remifentanil, dexmedetomidina e rocurônio. Foram instalados 
cateter venoso central, monitores de consciência, função neu-
romuscular, pressão venosa central e temperatura esofágica. 
A paciente foi submetida à histerectomia total com cistecto-
mia parcial. O sangramento estimado foi de 3,8 L. Foi tratada 
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com noradrenalina, cristaloides (4L), concentrado de hemácias 
(1200 mL),  plasma fresco congelado (800 mL)  e fibrinogênio 
(1 g). O procedimento durou 5 horas. Foi encaminhada à UTI e 
recebeu alta hospitalar após três dias. DISCUSSÃO: A cesaria-
na deve ser antecipada pelo risco de sangramento da placenta 
percreta com invasão da bexiga e realizada sob anestesia geral. 
Nesta paciente, a gestação foi interrompida eletivamente às 34 
semanas, quando o feto atingiu maturidade pulmonar. Iniciou-
-se a cirurgia sob raquianestesia, porque estava programada a 
cateterização ureteral bilateral antes da cesariana. Para a his-
terectomia, preferiu-se a anestesia geral, pela possibilidade de 
instabilidade hemodinâmica. 
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183 - Angioedema induzido por IECA no 
intraoperatório de cirurgia de revascularização 
do miocárdio: relato de caso
Autores: Ariele Patrícia da Silva, Júlio César Luz Santos, Luciano Alves 
Matias da Silveira, Laura Bisinotto Martins, Flora Margarida Barra Bisi-
notto, Raquel Maisa Gonçalves

Instituições: CET da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - Hospi-
tal Dr. Helio Angotti - CET do Hospital de Clínicas da Universidade Fede-
ral do Triângulo Mineiro

JUSTIFICATIVA: O angioedema é uma reação que envolve as 
camadas profundas da pele e do tecido submucoso. Acomete 
frequentemente os lábios, a face, pés, mãos e genitália. Ocorre 
nas vias aéreas, particularmente na laringe, e pode levar ao óbi-
to. Entre as causas, a utilização dos anti-hipertensivos da classe 
dos inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) 
tem sido responsabilizada por esse quadro devido ao aumento 
na concentração de bradicinina. O objetivo desse é o relato de 
um paciente que apresentou angioedema durante cirurgia car-
díaca. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 68 anos, 64 kg, 
1,61 m, pardo, com insuficiência coronariana, foi programado 
para cirurgia de revascularização do miocárdio. Era portador 
de hipertensão arterial e diabetes mellitus, tratados com rami-
pril, metformina e insulina. Além de aspirina, rosuvastatina e al-
prazolam. Apresentava ainda história de acidente vascular ce-
rebral. Negou alergias, tabagismo, etilismo ou cirurgias prévias. 
Os exames laboratoriais estavam normais, exceto a glicemia, 
que apresentava flutuações. A anestesia teve apenas como 
intercorrência duas tentativas de intubação traqueal, por falta 
de relaxamento adequado na primeira. A anestesia e cirurgia 
cardíaca seguiram a padronização rotineira, com a realização 
de dois enxertos de veia safena e um da artéria mamária, com 
circulação extracorpórea (CEC). A anticoagulação foi revertida 
no final da CEC com sulfato de protamina. A cirurgia durou 
seis horas, sem intercorrências. Ao término, após a retirada 
dos campos cirúrgicos, o paciente apresentava edema facial, 
com maior intensidade nos lábios e língua, também nas mãos 
e pés. Além disso, pletora nas mesmas áreas. Após constatada 
a estabilidade cardiocirculatória do paciente e a ausência de 
eritema na pele, gasometria arterial normal, excluiu-se uma 
possível reação de hipersensibilidade imunológica, fazendo-se 
o diagnóstico de angioedema por IECA, facilitado por experi-
ência prévia. O paciente foi encaminhado para a UTI intubado, 

hemodinamicamente estável. Apresentou pico hipertensivo 
algumas horas após e recebeu infusão de nitroglicerina, sem 
complicações. Sete horas após a admissão na UTI, apresentou 
parada cardíaca assistida, em atividade elétrica sem pulso, sem 
resposta às manobras de ressuscitação. DISCUSSÃO: O caso 
representa uma complicação relacionada ao uso dos IECAs. 
Estima-se que 0,1% a 0,7% dos pacientes que utilizam essas 
medicações possam desenvolver angioedema. Há uma pre-
ponderância para as pessoas de origem africana, como esse 
paciente. O cenário perioperatório representa um risco para o 
desenvolvimento do angioedema, devido à manipulação das 
vias aéreas e potencial trauma, além do estresse psicológico 
e fisiológico. Uma experiência prévia facilitou o diagnóstico e 
reforça a importância do relato. 
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185 - Anestesia em paciente com diagnóstico 
de Mastocitose Sistêmica: relato de caso
Autores: Gabriela Silva Duarte Araújo, Amanda Mattos Rocha, *Fer-
nando Antônio da Silva Cifuentes, Gabriela Veloso de Freitas, Walkiria 
Wingester Vilas Boas, Renata Maria de Sousa Lima
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JUSTIFICATIVA: Este relato discorre sobre anestesia para rea-
lização de endoscopias digestivas e hernioplastia abdominal 
em paciente com mastocitose sistêmica (MS). RELATO DE 
CASO: Homem, 42 anos, 70 kg, diagnóstico MS, sem outras co-
morbidades. Uso regular de cetotifeno, ranitidina, montelucas-
te e pantoprazol. Nega realização de procedimentos cirúrgicos 
prévios. Programada endoscopia digestiva alta (EDA), colonos-
copia e reparo cirúrgico de hérnia abdominal sob sedação e 
anestesia local. Realizado pré anestésico com TCLE assinado. 
Preparo pré operatório com 50 mg de prednisona, 10 mg de 
montelucaste, 100 mg de ranitidina e 5 mg de dexclorfenira-
mina, uma hora antes do procedimento. Disponíveis para uso 
imediato em sala: adrenalina, ranitidina, hidrocortisona, difeni-
dramina, salbutamol spray; além de medicamentos e material 
de uso habitual nos procedimentos anestésicos. Monitoriza-
ção com PNI, cardioscopia, oximetria de pulso, temperatura e 
capnografia via cateter nasal. Feito via intravenosa: 100 mg de 
hidrocortisona e sedação com 2 mg de midazolam, 20 mg de 
cetamina e propofol em infusão contínua (TCI efeito, 1 mcg/
ml). Oxigênio por cateter nasal a 2l/min. Aplicada lidocaína 
spray para realização de EDA. Anestesia local para hernioplas-
tia, com solução de lidocaína e bupivacaína. Ao final, feito 2 
g de dipirona intravenosa. Procedimento realizado sem inter-
corrências. Encaminhado a SRPA, onde permaneceu  sem in-
tercorrências. DISCUSSÃO: A MS é um grupo heterogêneo de 
doenças caracterizada pela mutação genética de mastócitos. 
A anestesia pode estimular o aumento de mediadores masto-
citários, uma vez que o procedimento envolve muitos triggers 
(ansiedade, AINE, morfina, atracúrio, mivacúrio, etc). Uma vez 
ativados, os mastócitos ativam uma cascata de reações que 
culminam com a apresentação de variados sintomas cutâneos 
e/ou sistêmicos, incluindo reações anafilactoides. A incidência 
de anafilaxia não parece ser aumentada nos pacientes com 
MS. Extensa investigação sobre reações anafilactoides prévias 
e fatores desencadeadores de sintomas deve ser realizada no 
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pré operatório. Quando possível, anestesia loco-regional deve 
ser considerada como de eleição. O uso de medicações como 
preparo pré-operatório é recomendado e fazem parte desse 
protocolo: antagonistas dos receptores H1 e H2, antileuco-
trienos, corticoides e benzodiazepínicos. Diante da suspeita 
de ativação mastocitária, deve-se: parar o uso de medicação 
supostamente envolvida e, na presença de comprometimento 
hemodinâmico, descontinuar o uso de medicamentos vasodi-
latadores e cardiodepressores, oferecendo assistência hemodi-
nâmica e ventilatória.
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187 - Hematoma subdural agudo bilateral 
desencadeado por raquianestesia em 
gestante com hematoma subdural crônico não 
diagnosticado: relato de caso
Autores: Ariele Patrícia da Silva, Júlio César Luz Santos, Luciano Alves 
Matias da Silveira, *Laura Bisinotto Martins, Flora Margarida Barra Bi-
sinotto, Raquel Maisa Gonçalves

Instituições: CET da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - Hospi-
tal Dr. Helio Angotti - CET do Hospital de Clínicas da Universidade Fede-
ral do Triângulo Mineiro

JUSTIFICATIVA: O aparecimento de um hematoma subdural 
agudo após uma punção da dura-mater é uma complicação 
bem reconhecida. No entanto, a apresentação de um hema-
toma subdural crônico é incomum. Relatamos uma paciente 
com um hematoma subdural crônico não diagnosticado, que 
desenvolveu um novo sangramento após ser submetida a uma 
raquianestesia. RELATO DE CASO: Paciente de 36 anos deu en-
trada na sala de cirurgia para drenagem de hematoma subdural 
parietal bilateral 45 dias após ser submetida à raquianestesia 
para cesariana. Apresentava como antecedente traumatismo 
craniano há um ano e cinco meses, quando teve queda de um 
fardo de suco sobre a sua cabeça. Na época, apresentou tontu-
ras e um hematoma galeal. Fez tomografia computadorizada 
de crânio que não evidenciou alterações. Após alguns meses, 
a paciente engravidou. A gestação transcorreu normalmente, 
com apenas alguns relatos de cefaleia de baixa intensidade e 
esporadicamente. Foi submetida à cesariana sob raquianeste-
sia com agulha calibre 27G, ponta cortante. Logo após o térmi-
no da cirurgia, a paciente queixou-se de cefaleia importante 
e foi medicada com dipirona. Recebeu alta hospitalar com a 
mesma queixa de cefaleia incapacitante, não postural, e com 
piora progressiva, sendo tratada com tramadol, mas sem res-
posta adequada. Evoluiu com tonturas, náuseas, dormência no 
braço esquerdo e na língua. Ao fim de 30 dias, iniciou hemia-
nopsia e hipertensão arterial. Procurou neurologista e foi feita 
tomografia computadorizada, que revelou hematoma crônico, 
com componente hemático recente em região parietal bilate-
ral. A paciente foi encaminhada para drenagem sob anestesia 
geral, e recebeu alta hospital no dia seguinte, sem intercorrên-
cias. DISCUSSÃO: A presença de cefaleia não postural em pa-
ciente submetida a raquianestesia deve chamar a atenção para 
outras causas de cefaleia, como a presença de tumores, sangra-

mento intracraniano, meningite e outras. A hemorragia subdu-
ral ocorre principalmente devido à ruptura das veias-pontes, 
da parede do seio venoso dural ou de pequenas veias corticais, 
por trauma cerebral. No presente caso, o achado cirúrgico foi 
um ressangramento sob um hematoma compartimental já 
existente, que se separou do córtex cerebral devido à perda 
liquórica causada pela punção raquidiana.
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204 - Bloqueio modificado dos nervos 
toracoabdominais (M-TAPA) guiado por 
ultrassom em paciente obeso submetido à 
gastroplastia vertical (Sleeve)
Autores: Caio Marcio Barros de Oliveira, Plínio da Cunha Leal, Amanda 
Lima Pires, *Eduardo José Silva Gomes de Oliveira,  Lucas da Silva Costa, 
Thyago Trisotto Freire
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nhão

JUSTIFICATIVA: A analgesia pós-operatória adequada em pa-
cientes submetidos à gastroplastia vertical por laparoscopia 
(LSG) é um desafio devido à limitação do uso de opioides no 
perioperatório para evitar ou diminuir efeitos adversos, como 
sonolência, risco de depressão respiratória, náuseas e vômitos. 
Apesar dos avanços em técnicas anestésicas e da laparoscopia, 
muitos pacientes sofrem de dor intensa pelo menos uma vez 
e necessitam de doses elevadas de morfina intravenosa nas 
primeiras 48 horas após a cirurgia. Recentemente, o bloqueio 
modificado de nervos toracoabdominais através da aborda-
gem pericondral (M-TAPA) foi relatado como uma técnica nova 
e promissora que fornece analgesia eficaz na parede toracoab-
dominal anterior e lateral. Esse estudo tem como objetivo re-
latar a realização de bloqueio M-TAPA em paciente obesa sub-
metida à cirurgia LSG. RELATO DE CASO: Paciente do gênero 
feminino, 43 anos, 96 kg, 1,65 m, 35,3 kg/m2 IMC, submetida à 
cirurgia LSG. Nenhum dos exames pré-operatórios apresentou 
alterações significativas. A paciente foi colocada em posição de 
decúbito dorsal e monitorada com oximetria, eletrocardiogra-
ma, pressão arterial não invasiva, capnografia, índice bispec-
tral. Foi realizado bloqueio M-TAPA, com abordagem pericon-
dral e uso de ropivacaína 0.2% 20 mL, bilateralmente, guiado 
por ultrassonografia. Após uma indução e intubação sem ocor-
rências, um transdutor convexo de baixa frequência foi colo-
cado no ângulo costocondral em plano sagital. O bloqueio foi 
realizado com agulha de calibre 22, de 100 mm inserida no pla-
no do feixe de ultrassom, utilizando um total de 40 mL de ro-
pivacaina 0,2%, 20 mL para cada lado, injetado bilateralmente 
na camada entre o músculo transverso abdominal e a margem 
inferior da cartilagem costal. A técnica anestésica utilizada foi 
geral combinada com propofol, fentanil, rocurônio e mantida 
com sevoflurano em uma mistura ar-oxigênio. Cirurgia e anes-
tesia ocorreram sem complicações. A paciente permaneceu 
na sala de recuperação pós-anestésica por duas horas, sendo 
colocado o dispositivo de analgesia controlada pelo paciente 
(PCA) com solução contendo 0,5mg/mL de morfina, configu-
rada em bólus de 4mL por uso. A paciente relatou dor de leve 
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à moderada intensidade nas duas horas após a cirurgia e dor 
de leve intensidade nas 12 horas seguintes, não utilizando PCA 
até a alta hospitalar que ocorreu no segundo dia pós-opera-
tório. DISCUSSÃO: O bloqueio M-TAPA é uma técnica nova e 
promissora que fornece analgesia eficaz na parede toracoab-
dominal anterior e lateral, apresentando potencial em cirurgias 
LSG, podendo ser realizada após posicionamento do paciente 
para a cirurgia e indução anestésica, além de reduzir consumo 
de opioides no pós-operatório.
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209 - Avaliação do ganho de conhecimento do 
paciente com a avaliação pré-anestésica para 
anestesia geral
Autores: José Fernando Amaral Meletti, Daniel de Carli, Mariana Mo-
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JUSTIFICATIVA:  Na consulta pré-operatória, o anestesiologis-
ta deve informar ao paciente a possibilidade de riscos para a 
sua cirurgia e responder a quaisquer dúvidas que ele ou seus 
familiares possam ter em relação à técnica anestésica e ao perí-
odo perioperatório. Atualmente, informações e programas so-
bre medicina são comumente veiculados na televisão e mídias 
sociais e podem ocasionar questionamentos ao anestesiologis-
ta sobre técnicas anestésicas na avaliação pré-anestésica. Pou-
cos estudos avaliaram o ganho de informações que o paciente 
obteve após a consulta pré-anestésica. Nosso objetivo é avaliar 
o ganho de informações que os pacientes adquirem após as 
avaliações pré-anestésicas que antecedem cirurgias a serem 
realizadas sob anestesia geral. MÉTODO: Estudo observacio-
nal transversal. Após aprovação no Comitê de Ética em Pesqui-
sa e registro na Plataforma Brasil, CAAE: 77893517.2.3002.5447, 
foram selecionados 223 pacientes. Dez pacientes foram exclu-
ídos devido ao preenchimento incompleto do protocolo. Para 
avaliarmos a qualidade de informação sobre anestesia geral 
que os pacientes receberam após a consulta pré-anestésica, 
utilizou-se questionário adaptado da literatura com seis per-
guntas: O que é o anestesista? Onde o anestesista permanece 
durante a sua cirurgia? Como você respira durante a cirurgia 
sob anestesia geral? O que você sabe sobre dor forte no pós-
-operatório? O que é verdade sobre a duração da anestesia? 
Por que é necessário realizar o jejum pré-operatório? Para 
cada pergunta havia quatro possíveis alternativas de respostas 
e apenas uma delas era a correta. Após avaliadas individual-
mente, as respostas corretas foram somadas e atribuiu-se uma 
pontuação total de 0 a 6 pontos. A avaliação estatística dos 
resultados obtidos ocorreu através do Teste de Mann-Whitney 
para comparação de duas amostras independentes, Correla-
ção de Spearman para relações de variáveis não paramétricas 
e o Teste de Igualdade de duas Proporções para comparar a 
proporção de respostas. Considerou-se um nível de significân-
cia de 0,05 e um intervalo de confiança de 95%. RESULTADOS. 
Dos 213 questionários avaliados, a média do escore total de 
respostas corretas foi de 3,17 ± 1,45. Na avaliação individual 
das respostas, verificou-se que que os pacientes apresentaram 
boa percepção da formação do anestesista, com 83% de acer-

to, e de sua função básica 76% responderam que o anestesista 
permanece com o paciente durante toda anestesia para moni-
torar os sinais vitais. Entretanto, quando as perguntas faziam 
referência à compreensão das informações sobre anestesia ge-
ral, a proporção de respostas erradas superou de forma signi-
ficativa as corretas. CONCLUSÕES: Os pacientes apresentaram 
uma boa percepção da formação e do papel do anestesiolo-
gista na cirurgia e pouco conhecimento sobre os processos e 
procedimentos que se relacionam à anestesia geral. 
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217 - Avaliação do escore de Wilson e do Teste 
de Mallampati modificado como preditores 
de difícil intubação orotraqueal: estudo 
transversal
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Estudos anteriores busca-
ram validar e comparar testes preditores de intubação oro-
traqueal (IOT) difícil, mas os dados obtidos sobre o melhor 
teste são conflitantes. Roth e colaboradores avaliaram, em 
recente metanálise, testes preditores de IOT difícil e concluí-
ram que, embora o teste da mordida do lábio superior tenha 
apresentado resultados favoráveis, nenhum exame foi ade-
quado para o rastreamento. O presente estudo objetiva ava-
liar a sensibilidade, a especificidade e o valor preditivo (VPP) 
e negativo (VPN) do Escore de Wilson (EW) e do Teste de 
Mallampati modificado (TMM). MÉTODO: Estudo descritivo 
transversal aprovado pelo Comitê de Ética, Parecer Consubs-
tanciado 3.258.048, realizado em Serviço de Anestesiologia 
em instituição hospitalar privada de uma cidade do interior 
do Estado de Minas Gerais. Foram coletados dados de fichas 
de avaliação pré-anestésica e transoperatória registradas 
em prontuários eletrônicos de pacientes de convênios mé-
dicos e particulares de ambos os sexos, maiores de 18 anos 
submetidos à anestesia geral com IOT, sem histórico de ci-
rurgia no último ano devido a queimaduras e/ou traumas e/
ou tumores na região craniofacial, cervical e vias aéreas. Um 
único anestesiologista realizou a coleta dos dados antropo-
métricos e execução do TMM e EW. Padronizou-se o uso da 
posição olfativa para visualização das cordas vocais durante 
a laringoscopia e IOT e a laringoscopia foi realizada após três 
minutos da administração do bloqueador neuromuscular. A 
existência de relação entre as variáveis estudadas foi medida 
através de teste qui-quadrado e o nível de significância con-
siderado foi de 0,05. RESULTADOS: Dos 440 pacientes ava-
liados, 56,1% necessitaram de IOT; média de idade de 49,9 
anos (desvio padrão 18,6) e prevalência do sexo feminino. 
Predominantemente, TMM classe I e II; pontuação de 0 a 2 
no EW. Apenas o TMM apresentou significância estatística (p 
= 0,045), sendo encontrado 54,6% de sensibilidade (IC 95%: 
25,1% - 83,9%) e 75,9% de especificidade (IC 95%: 70,4% - 
81,3%), ao passo que o EW apresentou 36,4% de sensibilida-
de (IC 95%: 7,9% - 64,8%) e 79,7% de especificidade (IC 95%: 
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74,5% - 84,8%). Os testes possuem baixo VPP, TMM – 9,52% 
(IC 95%: 2,3% – 16,8%); EW – 7,7% (IC 95%: 0,45% - 14,9%), e 
alto VPN, TMM – 97,3% (IC 95%: 94,9% - 99,6%); EW – 96,4% 
(IC 95%: 93,8% - 99,0%). CONCLUSÃO: O TMM apresentou-se 
como um preditor de intubação orotraqueal difícil. Ao anali-
sarmos os dados de sensibilidade, especificidade, VPP e VPN 
dos testes, notamos que a diferença entre eles não permite 
recomentar um teste em detrimento ao outro.
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220 - Anestesia para timectomia em paciente 
portador de Miastenia Gravis e timoma
Autores: Breno José Santiago Bezerra de Lima, André Luz Pereira Ro-
mano, Ricardo Baraldo Delbello, *Nádia Munhoz Ponce, Gisele Sachet 
Ghisi, João Henrique Meyer Schulz

Instituições: CET SIANEST – Hospital Florianópolis - CEPON

JUSTIFICATIVA: Miastenia Gravis (MG) é uma doença au-
toimune, cujos anticorpos ligam-se aos receptores nicotínicos 
de acetilcolina na membrana pós-sináptica da junção neuro-
muscular, manifestando-se por fadiga da musculatura esque-
lética. O tratamento baseia-se no controle dos sintomas com 
anticolinesterásicos, plasmaférese e imunomodulação crônica 
com azatioprina e corticoesteróides. Em 10-15% dos pacientes 
com MG e timoma associados, a timectomia é o tratamento de 
escolha. RELATO DE CASO: SBF, masculino, 35 anos, 90 kg, sem 
histórico de alergias ou cirurgias prévias, diagnosticado com 
MG e timoma em julho de 2020, em uso contínuo de azatio-
prina, piridostigmina e prednisona, foi admitido para realiza-
ção de timectomia por videotoracoscopia. Foi submetido à 
anestesia peridural torácica T10-T11 com 15 mL de ropivacaína 
0,3%, 10 mcg de sufentanil, 2 mg de morfina e 90 mcg de clo-
nidina, seguido de intubação endobrônquica com cânula du-
plo lúmen 39F. Na indução anestésica, foi utilizado sufentanil, 
propofol e apenas 20 mg de rocurônio. Manutenção anestésica 
por via endovenosa com remifentanil e propofol alvo-contro-
lados. Monitorização com cardioscopia, oximetria de pulso, 
pressão arterial invasiva, capnografia, monitor de profundi-
dade do bloqueio neuromuscular (BNM) e monitor de índice 
bispectral. Após a retirada tumoral, houve laceração da artéria 
inominada, com sangramento agudo estimado em cerca de 
1,400 ml, convertida cirurgia para toracotomia exploradora de 
emergência, com controle do sangramento. Foram realizadas 
novas doses de bloqueador neuromuscular a cada 60 minutos, 
sendo necessário apenas 0,2 mg/kg para manutenção de blo-
queio profundo (TOF igual a zero). Ao final do procedimento, 
paciente foi encaminhado à UTI em ventilação mecânica, tro-
cado cânula endobrônquica para cânula orotraqueal simples, 
com hematócrito final de 31%, necessitando infusão contínua 
de noradrenalina para adequada manutenção dos níveis pres-
sóricos. DISCUSSÃO: O paciente com MG deve ser operado 
preferencialmente na fase estável, em uso de baixas doses de 
medicação, com avaliação do histórico prévio de exacerbações 
da doença e após máxima otimização do quadro respiratório. 
O uso crônico de agentes anticolinesterásicos predispõe à 
sensibilidade aumentada e não-previsível ao bloqueador neu-

romuscular adespolarizante, resistência aos despolarizantes, 
além de resposta deficiente e errátil ao uso de neostigmina 
para reversão do BNM. O uso da classe dos aminoesteróides 
de ação curta (rocurônio ou vecurônio) é considerado seguro, 
em doses tituladas a partir de 0,1 a 0,2 DE95, acompanhado 
da monitorização da profundidade do BNM e reversão com 
sugammadex. Para melhor higiene pulmonar, em pacientes 
hemodinamicamente estáveis, o foco deve ser a extubação 
precoce. Recomenda-se que o pós-operatório ocorra sob mo-
nitorização intensiva devido ao risco de exacerbações miastê-
nicas desencadeadas pelo estresse cirúrgico ou crises colinér-
gicas, caso sejam usadas medicações anti-colinesterásicas. 
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223 - Influência da monitorização sobre a 
fluidoterapia e terapia hemodinâmica em 
cirurgias de revascularização miocárdica: 
análise do contorno da onda de pulso versus 
monitorização tradicional
Autores: César de Araújo Miranda, Italo Pires Gomes, *Julia Chimelli 
Gomes, Lucas Felix Montes, Ronaldo Issão Utiyama

Instituição: Faculdade de Medicina de Jundiaí

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A fluidoterapia e o uso racional 
de drogas vasoativas exercem considerável influência sobre a 
morbimortalidade nas cirurgias de grande porte. Por isso, fo-
ram desenvolvidos monitores hemodinâmicos diversos para 
auxiliar nessa terapia. Porém, é necessário avaliar a efetivida-
de e o impacto desses monitores em diferentes cenários. Essa 
pesquisa objetiva avaliar a influência da monitorização por 
meio da análise do contorno da onda de pulso (ACOP) versus 
monitorização tradicional (MT) sobre a reposição volêmica e 
a utilização de drogas vasoativas em pacientes submetidos à 
revascularização miocárdica. MÉTODO: Estudo observacional, 
prospectivo, conforme os critérios STROBE, que comparou a 
monitorização com ACOP utilizada no centro 1 (C1) versus a MT 
usada no centro 2 (C2) em relação aos seguintes dados: idade, 
EuroSCORE II, volume de cristaloide e total de droga vasoati-
va utilizados no intraoperatório e óbito intra-hospitalar em 30 
dias. A monitorização tradicional do C2 utilizou cardioscopia, 
oximetria de pulso, índice bispectral, capnografia, temperatu-
ra, pressão venosa central e pressão arterial invasiva. A moni-
torização do C1 utilizou, além da MT, os seguintes parâmetros 
derivados da ACOP: débito cardíaco, índice cardíaco, índice 
de resistência vascular sistêmica, volume sistólico e variação 
de volume sistólico. Os testes estatísticos principais utilizados 
foram: Qui-Quadrado, para as variáveis qualitativas, e Mann-
-Whitney, para as variáveis quantitativas. RESULTADOS: Do 
total de 152 casos, foram 61, no C1 e 91, no C2, com média de 
idade significativamente maior no C1 (63,7 vs 58,7; p=0,005) 
e predomínio masculino em ambos (C1 78,7% e C2 78,3%). A 
dose de noradrenalina utilizada foi significativamente menor 
no C1 (0,0014 vs 0,015 mg/kg; p=0,02). Não houve diferença 
significativa comparando-se C1 e C2 em relação ao EuroSCORE 
II (2,48 vs 2,67; p=0,53), volume de cristaloide (33,6 vs 35,2mL/
kg; p=0,67), dobutamina (0,64 vs 0,62mg/kg; p=0,31), nitro-
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prussiato de sódio (0,03 vs 0,06mg/kg; p=0,07) e óbitos (3 vs 
2 casos; p=0,35).Conclusões: A ACOP proporcionou menor uso 
de noradrenalina em cirurgias de revascularização miocárdica, 
modificando a abordagem terapêutica. Não houve diferença 
em relação ao volume de cristaloide administrado, possivel-
mente pelo fato de a reposição volêmica de ambos os grupos 
ter sido orientada pela visualização direta do enchimento ven-
tricular, que é um critério tradicionalmente utilizado nas cirur-
gias cardíacas. Além disso, foi avaliado o total de volume utili-
zado, mas não a maneira como foi administrado.
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225 - Contaminação das mãos dos 
anestesiologistas por dispositivos eletrônicos 
em ambiente cirúrgico: um estudo descritivo
Autores: Luciana Cavalcanti Lima, Ana Cintia Carneiro Leão, Luiza 
Almeida Carneiro Leão, *Maria Helena Meneses Marques, Mayara No-
gueira Miranda

Instituição: Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira 
(IMIP)

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As infecções hospitalares re-
presentam um grave problema de saúde pública, apesar dos 
avanços na saúde. O objetivo do estudo foi verificar a taxa de 
contaminação bacteriana das mãos do anestesiologista pelo 
uso de celular durante procedimentos cirúrgicos e identificar 
o grau de adesão às recomendações de medidas preventivas 
como o uso de luvas, lavagem e higienização das mãos com 
álcool gel pelos anestesistas. MÉTODO: O estudo foi realizado 
nos departamentos de cirurgia pediátrica, obstetrícia e cirur-
gia geral de um hospital terciário, tendo como população-alvo 
os anestesiologistas em atividade no centro cirúrgico. Foram 
selecionados 30 anestesiologistas aleatoriamente. Os partici-
pantes responderam a um questionário e, em seguida, foram 
colhidas amostras através de swabs secos dos telefones celu-
lares e das mãos dominantes antes e após a manipulação dos 
aparelhos celulares. As variáveis analisadas para avaliar a taxa 
de contaminação bacteriana das mãos dominantes dos anes-
tesiologistas foram higienização dos telefones celulares, aces-
so ao álcool em gel, número de lavagem das mãos efetuadas, 
uso de luvas para realização de procedimentos, número de de-
sinfecções com álcool em gel e uso de adornos. RESULTADO: 
O resultado da cultura feita a partir de amostras colhidas da 
mão dos anestesiologistas antes da manipulação do aparelho 
celular mostrou que 26,27% delas estavam colonizadas por mi-
croorganismos identificados após um período de 48 horas de 
incubação. A conformidade com as normas globais de higiene 
das mãos pelos anestesistas teve uma taxa de adesão relatada 
de 23%. Neste estudo, observamos a presença de patógenos 
nos aparelhos celulares de 36,67% dos anestesiologistas .Den-
tre os patógenos encontrados, com exceção do Bacillus sp, que 
é exclusivamente comensal, todos os outros são germes co-
mensais, mas que podem causar infecções oportunistas, como 
infecções nosocomiais de cateter, sonda, próteses e infecções 
em imunocomprometidos e idosos. Outros estudos já identifi-
caram que 5 a 21% dos telefones celulares dos profissionais de 
saúde fornecem um reservatório de bactérias causadoras de 

infecções. CONCLUSÃO: Esse estudo confirma a hipótese de 
que o celular é um veículo de contaminação, porém o exclui 
como principal veículo de contaminação devido aos resulta-
dos distintos entre a cultura da mão do profissional antes da 
manipulação do aparelho e a cultura do aparelho. Foi confir-
mada também a hipótese de que as mãos do anestesista es-
tariam contaminadas, ainda que essa contaminação tenha se 
dado aparentemente por outros meios.
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228 - Bloqueio atrioventricular total após 
Troca de Válvula Aórtica Via Percutânea (TAVI)
Autores: Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz, Fernanda Lourenço 
Furigo, Maycon Luiz Silva Oliveira, *Maria Helena Meneses Marques, 
Fábio Luis Ferrari Regatieri

Instituições: CET IPAR – HGI - Hospital São Camilo Pompéia

JUSTIFICATIVA: A substituição de válvula aórtica tem sido a 
base do tratamento da estenose aórtica grave. O papel da Tro-
ca de Válvula Aórtica Transcateter (TAVI/TARV) está evoluindo. 
Através do aumento da experiência clínica e da melhora dos 
dispositivos TAVI, ocorreu melhora também dos desfechos. São 
descritas complicações como: lesões no local de acesso arte-
rial, trauma arterial, posicionamento inadequado da válvula, 
comprometimento coronário, ruptura anular, perfuração ven-
tricular, vazamento paravalvar, lesão de órgão-alvo (acidente 
vascular cerebral, isquemia miocárdica, lesão renal aguda), 
arritmias (bloqueio cardíaco de alto grau, fibrilação atrial), 
migração ou embolização da válvula e complicações tardias 
(regurgitação aórtica e trombose de válvula protética). RELA-
TO DE CASO: Paciente C.C.S.G, 80 anos, ASA III, 71 kg, 1,53 m. 
Portadora de hipertensão, prótese biológica em válvula aórtica 
com estenose grave, apneia do sono necessitando de uso de 
CPAP, anemia de doença crônica, hipotireoidismo, doença do 
refluxo gastroesofágico e dislipidemia. Fazia uso de valsartana, 
hidroclorotiazida, clonidina, nebivolol, AAS, rosuvastatina, le-
votiroxina, vitamina D e esomeprazol. Exames laboratoriais evi-
denciaram apenas anemia de doença crônica. Ecocardiograma 
evidenciou FE 62%, contratilidade miocárdica normal, prótese 
biológica em válvula aórtica com estenose grave e área valvar 
de 1 cm2, insuficiência mitral moderada e PSAP de 40. ECG pré-
vio demonstrava ritmo sinusal, BAV de 1 grau e bloqueio de 
ramo direito. Foi realizada anestesia geral balanceada, pacien-
te manteve estabilidade hemodinâmica, porém necessitou de 
noradrenalina 0,05 mcg/kg/min após expansão da prótese. Foi 
utilizada durante procedimento prótese valvar autoexpansível 
CoreValve Evolut 23. Ao término do procedimento, foi encami-
nhada à UTI extubada, acordada, hemodinamicamente estável, 
FC 77 em ritmo sinusal. Mais tarde, em UTI, evoluiu com bradi-
cardia, instabilidade hemodinâmica e ritmo de bloqueio átrio 
ventricular de 3o grau. Foi passado marca-passo transvenoso e 
agendado passagem de marca-passo definitivo, que ocorreu 
sem intercorrências. DISCUSSÃO: TAVI tem menores taxas de 
hemorragia grave e fibrilação atrial, porém maiores taxas de 
reintervenção de válvula aórtica de curto prazo, necessidade 
de marca-passo permanente e regurgitação aórtica. TAVI para 
substituição de prótese valvar previa cursa com menores índi-
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ces de regurgitação aórtica e bloqueio atrioventricular de alto 
grau. Os fatores de risco para desenvolvimento de bloqueio 
cardíaco de alto grau com necessidade de marca-passo perma-
nente após TAVI incluem: bloqueio de ramo direito prévio e uso 
de CoreValve. Em pacientes que recebem a válvula SAPIEN, o 
risco dessa complicação é semelhante após valvotomia aórtica 
de balão ou substituição cirúrgica de válvula aórtica.
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230 - Choque hemorrágico durante 
simpatectomia
Autores: Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz, Fernanda Lourenço 
Furigo, Thais Cristine Oliveira Alves, *Thais Paiva de Rezende, Fábio Luis 
Ferrari Regatieri

Instituições: CET IPAR – HGI - Hospital São Camilo Pompéia

JUSTIFICATIVA: A simpatectomia toracoscópica envolve res-
secção ou neurólise do gânglio estrelado e parte da cadeia 
simpática cervical ou torácica e necessita do colapso pulmonar 
ipsilateral à realização do procedimento cirúrgico. Em revisão 
das principais referências bibliográficas do assunto não foram 
descritas complicações como hemorragia ou necessidade de 
conversão para cirurgia aberta. RELATO DE CASO: JRFC, mas-
culino, 31 anos, 74 kg, hipertenso em uso de losartana, carve-
dilol e anlodipino e programação cirúrgica de simpatectomia 
videotoracoscópica. Paciente monitorizado, venóclise com 
jelco 18 g. Sedado e realizada anestesia peridural com agulha 
Tuohy 18 g em T8 e T9, administrada ropivacaína 15 ml a 0,25%. 
Indução com fentanil 2 mcg/kg, lidocaína 1 mg/kg, propofol 
em TCI e rocurônio 1 mg/kg, manutenção com propofol em 
TCI e remifentanil 0,05 mcg/kg/min, titulado conforme a ne-
cessidade. Mantido em posição sentada. Na toracoscopia es-
querda, vascularização de grosso calibre em cavidade torácica, 
simpatectomia em T3, T4 e T5, com mínimo sangramento. À 
direita, vasos de enorme calibre, tortuosos, com pulsação, que 
cobriam o trajeto dos nervos. Na dissecção, houve sangramen-
to importante após rotura de vaso, necessitando conversão 
para toracotomia. Sangramento estimado de 800 ml. Ao fim do 
procedimento, feito sugammadex e antes do despertar obser-
vou-se sangramento ativo pelo dreno torácico à direita, indi-
cando reabordagem cirúrgica imediata. Perda sanguínea total 
de 6,000 ml. Infundidos 4,000 ml de ringer lactato, 5 concentra-
dos de hemácias, 1 aférese de plaquetas, 1,000 ml de colóides. 
Encaminhado à UTI estável hemodinamicamente, sem drogas, 
em IOT, VM e dois drenos torácicos. Diagnosticada coarctação 
de aorta (CoA) como causa das alterações vasculares. DISCUS-
SÃO: A CoA é malformação cardiovascular congênita, caracte-
rizada por estreitamento da aorta torácica, abaixo da artéria 
subclávia esquerda, tem maior frequência no sexo masculino. 
O quadro clínico é hipertensão arterial resistente em membros 
superiores e diminuição de pulsos e/ou claudicação em mem-
bros inferiores. CoA e hiperidrose não estão frequentemente 
associadas, porém, neste caso, foram responsáveis por inter-
corrência catastrófica. É dever do médico anestesiologista es-
tar pronto, presente e atento para atuação em complicações e 
auxiliar no melhor desfecho do paciente.
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234 - Bloqueio PEC I e PEC II em mastectomia 
radical com linfadenectomia axilar em tumor 
gigante de mama: relato de caso
Autores: Wirleyde Mattos Leão, André Fernandes Silva, Pedro Augusto 
Moura Di Mambro, Marcelle Mafra de Queiroz, *Jhonson Tizzo Godoy, 
Larissa Martins Silva

Instituição: Santa Casa de Belo Horizonte

JUSTIFICATIVA:  As cirurgias para abordagem de neoplasias 
de mama requerem grandes quantidades de opioides para 
analgesia no perioperatório. Assim, a associação de bloqueios 
de nervos periféricos, especialmente dos PEC’s, torna-se fer-
ramenta importante para o controle álgico adequado e, con-
sequentemente, para se evitar as consequências deletérias 
relacionadas à dor. RELATO DE CASO: Paciente RLG, 53 anos, 
previamente hipertensa, em tratamento para neoplasia de 
mama (carcinoma mucinoso invasor), foi submetida à mas-
tectomia radical, com exploração axilar. Foi admitida no cen-
tro cirúrgico em ar ambiente, monitorizada com cardioscopia, 
pressão arterial não invasiva, oximetria de pulso e foi puncio-
nado AVP J18, guiado por ultrassonografia. Optado por realizar 
anestesia geral balanceada, seguido de bloqueio PEC I e PEC 
II (ropivacaína 1% + bupivacaína com vaso 0,5%, com volume 
final de 20 ml). O ato anestésico se deu sem intercorrências, 
a paciente foi encaminhada, sem dor, à SRPA, tendo tido alta 
hospitalar em dois dias. DISCUSSÃO: Os PEC’s são respon-
sáveis pelo bloqueio sensitivo da mama, axilas e músculos 
peitorais, sendo, portanto, uma excelente opção de analgesia 
para cirurgias de mama, tanto pela duração e pela redução 
da necessidade de uso de opioides de resgate, quanto pela 
redução da incidência de dor crônica, tão comum nestes pro-
cedimentos. Apesar de ainda questionável, a redução do uso 
de opiáceos associado ao uso de anestésicos locais, pode, 
ainda, melhorar os desfechos clínicos, em se tratando de pa-
cientes oncológicas (efeitos citotóxicos nas células neoplási-
cas e redução do estresse relacionado à dor).
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235 - Anestesia para lavado pulmonar em 
portador de proteinose alveolar: relato de 
caso
Autores: Juliana Faria de Freitas, Isabela Lemos de Almeida Castro, 
Felipe Coelho de Souza, *Jhonson Tizzo Godoy, Larissa Martins Silva, 
Nayara Stefanny Martins

Instituições: Santa Casa de Belo Horizonte

JUSTIFICATIVA:  A proteinose alveolar pulmonar é uma con-
dição rara (0,37 casos:100000), caracterizada pelo acúmulo 
de surfactante nos alvéolos, com impacto nas trocas gasosas, 
consequente hipoxemia e falência pulmonar. O tratamento en-
volve a lavagem pulmonar total. RELATO DE CASO: Paciente 
feminino, 26 anos, sem comorbidades conhecidas, com diag-
nóstico recente de proteinose alveolar autoimune. Foi admi-
tida no centro cirúrgico para realização de lavagem pulmonar 
total, à direita. Foi monitorizada com pressão arterial não in-
vasiva, cardioscopia, oximetria de pulso e puncionado AVP J 
20. Optado pela realização de anestesia geral balanceada com 
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fentanil, propofol, atracúrio e isoflurano. Feita intubação sele-
tiva com tubo 37 fr à esquerda. O procedimento se deu sem 
intercorrências, tendo se extendido por 1 hora e 30 minutos. A 
paciente foi extubada em sala e foi encaminhada ao CTI, ten-
do recebido alta no primeiro dia pós-operatório. DISCUSSÃO: 
O manejo anestésico de pacientes com proteinose alveolar é 
sempre desafiador para o anestesiologista. A lavagem pulmo-
nar total pode ser realizada sob anestesia geral venosa total 
ou balanceada, sob intubação seletiva ou por membranas de 
oxigenação extracorpórea. O manejo anestésico adequado 
envolve desde a intubação seletiva, de modo a garantir o iso-
lamento do pulmão ventilável, até o manejo das trocas gaso-
sas, que podem ser afetadas, dentre outros, pelas alterações de 
complacência e da vasculatura, com aumento de shunt pulmo-
nar. Em geral, utiliza-se ventilação protetora, com baixos volu-
mes correntes, ajusta-se a frequência respiratória (para manter 
a PaCO2 e EtCO2 próximas ao basal), mantém-se PEEP entre 5 e 
10 cmH2O e FiO2 mínima para manter SpO2 maior do que 90%, 
além de se evitar altas pressões de vias aéreas.  
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238 - Analgesia multimodal e recuperação 
acelerada em cirurgia de grande porte 
uroproctológica videolaparoscópica assistida 
por robô: relato de caso
Autores: *Marco Menicucci Esteves de Castro, Thiago de Oliveira He-
ringer, Victor de Andrade Reis, José Marcos Coelho, Marcílio Batista 
Pimenta

Instituição: Hospital Felício Rocho

JUSTIFICATIVA: Atualmente, as intervenções cirúrgicas co-
lorretais tendem a estratégias minimamente invasivas com 
protocolos de recuperação acelerada. Dessa forma, a medicina 
perioperatória deve seguir a mesma tendência para favorecer 
menor tempo de internação hospitalar. RELATO DE CASO: Pa-
ciente masculino, 60 anos, ASA II, hipertenso, 80 kg, portador 
de tumor de reto localmente avançado; admitido, em caráter 
eletivo, para amputação abdominoperineal e prostatavesi-
culectomia radical laparoscópicas robóticas e reconstrução 
perineal. Monitorizado com ECG 5 derivações, oximetria de 
pulso, PANI seguida de PIA em radial, capnografia, analisador 
de gases, termometria, BIS e gasometrias seriadas. Acessos ve-
nosos periférico 16G e central. Indução com propofol 2,5 mg/
kg, fentanil 3 mcg/kg, lidocaína 1,5 mg/kg, cetamina 0,3 mg/
kg e rocurônio 0,6 mg/kg. Intubação orotraqueal por laringos-
copia direta, parâmetros de ventilação protetora. Manutenção 
com sevoflurano 2.0%, dexmedetomidina 0,2-0,3 mcg/kg/h, 
lidocaína 1-2 mg/kg/h e cetamina 0,2 mg/kg/h. Mantido blo-
queio neuromuscular com rocurônio. Administrados 5,500ml 
de cristaloides. Efedrina foi o único vasopressor utilizado. Ao 
final do procedimento, 11 horas após a indução, dipirona 2 g 
e ondansetrona 8 mg. Extubado na sala cirúrgica e encami-
nhado à terapia intensiva. Recebeu alta da UTI em 16 horas. 
Evoluiu com bom controle álgico, com dipirona e cetoprofeno. 
Deambulou no 2ºDPO, teve drenos retirados e alta hospitalar 
no 3ºDPO. DISCUSSÃO: Estratégias que visam à recuperação 

acelerada como analgesia multimodal, normotermia, euvole-
mia ganham destaque no contexto das cirurgias minimamente 
invasivas. Analgesia multimodal poupadora de opioides favo-
rece um bom controle álgico com menores efeitos adversos 
relacionados aos fármacos. O uso de lidocaína contínua reduz 
a resposta neuroendocrinometabólica relacionada ao trauma 
cirúrgico e está associado ao retorno precoce da função intes-
tinal, após procedimentos abdominais videolaparoscópicos 
e por laparotomia. A dexmedetomidina é capaz de reduzir 
o consumo de anestésicos e a necessidade de analgesia de 
resgate nas primeiras 48 horas. A cetamina, em doses baixas, 
apresenta baixa incidência de efeitos adversos, produz analge-
sia no período per e pós-operatório. Outros adjuvantes como 
sulfato de magnésio, AINEs, gabapentinoides, bloqueios do 
neuroeixo e de parede abdominal têm boa aplicabilidade. A 
euvolemia é obtida com a redução do jejum e manejo hídri-
co cauteloso, preferencialmente guiado por metas. O uso de 
BIS favorece redução da incidência de delirium. Monitorização 
com TOF reduz a incidência de bloqueio neuromuscular resi-
dual e complicações respiratórias relacionadas.
Referência
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249 - Insuficiência Respiratória Aguda após 
tireoidectomia total: um relato de caso
Autores: Tiago Marconi de Souza Maia, Carla Câmara Moreira, Yan 
Bruzadelli Borges Azola, Lucas Santos Boaventura, *Wallace Oliveira 
Silva,  Giovana Freitas Rocha de Souza

Instituição: Fhemig- Hospital Julia Kubischeck

JUSTIFICATIVA: Apesar dos avanços na técnica cirúrgica, as 
tireoidectomias ainda apresentam riscos de complicações im-
portantes devido à íntima relação anatômica com estruturas 
da região cervical, como vasos sanguíneos, nervos e a via aé-
rea. É importante que essas intercorrências sejam prontamen-
te identificadas e corrigidas. RELATO DE CASO: Paciente, sexo 
feminino, 40 anos, hipertensa em uso de losartana 100 mg/
dia, sem alterações na avaliação pré-anestésica, com proposta 
cirúrgica de tireoidectomia total em decorrência de bócio vo-
lumoso. Submetida à anestesia geral com indução anestésica 
realizada com fentanil 250 mcg, lidocaína 100 mg, propofol 
160 mg e cisatracúrio 8 mg, seguida de intubação orotraqueal 
com tubo 7,5 com balonete, aramado, sem intercorrências. Re-
cebeu medicações sintomáticas dexametasona 4 mg, dipirona 
2 g, ondansetrona 4 mg e cetoprofeno 100 mg ao longo do 
procedimento cirúrgico, mantendo-se estável, inclusive com 
os valores pressóricos dentro dos limites da normalidade. Ao 
final do procedimento, foi extubada e levada à SRPA. Cerca de 
30 minutos após, evoluiu com sintomas de dispneia e sensa-
ção de desconforto em região cervical, seguidos de cianose, 
hipoxemia (saturação de oxigênio de 78%), agitação seguida 
de rebaixamento de sensório, sendo prontamente atendida 
pelo anestesiologista responsável pelo caso que procedeu 
com nova IOT, com indução em sequência rápida c/ tubo 7,5 
c/, balonete, necessitando de uso de bougie devido à distorção 
anatômica presente na via áerea além de liberação dos pon-
tos de sutura cervical pelo cirurgião responsável, com grande 
extravasamento de sangue. Levada ao centro cirúrgico para 
abordagem do hematoma cervical e adequada hemostasia. 
Encaminhada para UTI, recebendo alta para enfermaria após 
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2 dias, sem maiores complicações. DISCUSSÃO: O hematoma 
cervical no pós-operatório de tireoidectomia é uma complica-
ção comum e que pode ocasionar desfechos fatais, essencial-
mente nas primeiras seis horas após procedimento cirúrgico, 
como insuficiência respiratória aguda por obstrução traqueal 
e, secundariamente, parada cardiorrespiratória por hipóxia. O 
agravante nesses casos é que o hematoma pode causar efeito 
de massa e distorcer a anatomia da região cervical, conforme 
relatado no caso, o que dificulta a intubação orotraqueal em 
um segundo momento. A boa gestão das vias aéreas é essen-
cial para a sobrevivência do paciente. 
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251 - Perfuração vesical em ressecção 
transuretral de bexiga: relato de caso
Autores: Juliana Faria de Freitas, Jamille Borborema Ramos Ribeiro, 
Virgínia Dias Cruz, *Lígia Nascimento Figueiredo Amaral, Daniella 
Gonçalves de Araújo

Instituições: Santa Casa de Belo Horizonte

JUSTIFICATIVA: Tratamento endoscópico de tumores vesi-
cais com uso de fluidos de irrigação em ressecção transuretral 
(RTU) requer cautela pois pode complicar com perfuração ve-
sical, incidência 0,7%. RELATO DE CASO: mulher, 67 anos, dia-
bética, submetida à RTU vesical sob raquianestesia bupivacaí-
na hiperbárica 12,5 mg e sedação midazolam 0,1 mg/kg. Após 
30 minutos de cirurgia, paciente queixou dor torácica, mas 
manteve estabilidade hemodinâmica, ventilatória e eletrocar-
diográfica. Exame abdome não apresentou alteração. Depois 
de 20 minutos, paciente intercorreu novamente com dor ab-
dominal forte, taquidispneia e agitação. Região abdominal 
evoluiu com grande distensão. Detectada perfuração vesical 
intraoperatória, com extravasamento do líquido de irrigação 
(manitol + glicina) para a cavidade intraperitoneal. Conversão 
para laparotomia exploradora e anestesia geral balanceada. In-
dução com cetamina 1 mg/kg, propofol 1 mg/kg, succinilcolina 
1,2 mg/kg, atracúrio 0,5 mg/kg e isoflurano CAM 1,0. Ventila-
ção apresentou padrão restritivo e volume corrente baixo. Re-
alizada manobra de recrutamento alveolar, PEEP de 8 e FIO2 de 
0,4. Ventilação melhorou progressivamente, conforme a drena-
gem do líquido intra-abdominal, drenado cinco litros. Exames 
laboratoriais intraoperatórios evidenciaram hiponatremia Na+ 
131,7 mmol/ml. Pós-operatório sem intercorrências. DISCUS-
SÃO: perfuração vesical em RTU decorre da técnica cirúrgica 
de raspagem da parede vesical que se torna fina e do uso ex-
tenso de fluidos de irrigação levando à absorção e acúmulo de 
líquido intrabdominal. O peritônio permite a passagem de ele-
trólitos e fluidos. Em absorções superiores a três litros, podem 
haver complicações e dificuldades respiratórias, hiponatremia 
e dor abdominal, por efeito de massa do líquido. Nesse caso, a 
dor torácica foi o sintoma primário que levantou a suspeita de 
síndrome coronariana aguda, porém postergou o diagnóstico 
de perfuração vesical, que foi detectada devido à distensão ab-
dominal extensa, em uma fase avançada. As repercussões na 
ventilação decorreram da grande distensão abdominal, eleva-
ção diafragmática e redução da capacidade residual pulmonar, 
afetando a perviedade do parênquima, resultando em atelec-

tasias e fechamento da via aérea. Foi então feita manobra de 
recrutamento alveolar, aumento da PEEP e drenagem imediata 
do líquido. O acúmulo de fluidos na cavidade abdominal tam-
bém pode resultar em aumento da pressão intra-abdominal 
(PIA). Quando essa pressão é > 20 cmH20 indica síndrome 
compartimental abdominal caracterizada por dor, distensão 
abdominal, oligúria, aumentos da pressão vesical e pressão 
inspiratória de pico e diminuição da temperatura central. Uma 
PIA de 14–20 cmH2O ocorre disfunção renal e esplâncnica, se 
> 34 cmH2O tem indicação para laparotomia descompressiva. 
Portanto, o diagnóstico precoce da perfuração vesical em RTU 
de bexiga é necessário para evitar a necessidade de realização 
de procedimentos invasivos, em caráter emergencial.
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253 - Anestesia para cirurgia ortopédica em 
portador de Neuromielite Óptica: relato de 
caso
Autores: Andrey Modesto Velasquez Lins, Guilherme Abreu de Britto 
Comte de Alencar,  Leticia de Souza Pestana, Paula Dias Goncalves,  
*Rafhael Silva Leal,  Wlysses Jhonatas Abreu Tavares

Instituição: Centro Universitário Serra dos Órgãos

JUSTIFICATIVA: Neuromielite Óptica (NMO) ou Doença de 
Devic, como era anteriormente chamada, é uma desordem 
inflamatória do sistema nervoso central caracterizada por 
desmielinização severa, levando à lesão axonal, predominan-
temente direcionada para nervos ópticos e medula espinhal. 
Anestésicos neuroaxiais e gerais em pacientes com NMO foram 
descritos na literatura,  em que dois desses relatos descrevem 
dois casos de surtos de NMO em mulheres, após anestésicos 
espinhais. Como a doença tem natureza recidivante, é difícil 
saber se esses relatos de casos estão observando resultados 
de uma relação causal entre a administração de anestésico na 
coluna vertebral. A anestesia com portadores de NMO ainda é 
pouco descrita, existindo um número restrito de estudos sobre 
acesso de neuro-eixo e bloqueio de nervo periférico voltados a 
portadores desta patologia, faltando consenso na literatura so-
bre qual a melhor anestesia para este caso, ficando a cargo do 
médico anestesiologista decidir diante das condições clínicas 
do paciente. RELATO DE CASO: A.P., 42 anos, 75 kg, portadora 
de NMO em tratamento, apresentando uma semana antes da 
cirurgia fratura de fêmur proximal esquerdo. Relato da Anes-
tesia: monitorização, venóclise-18G em MSE, anestesia venosa 
total multimodal com propofol 2,5 mcg/ml e remifentanil 70,2 
ml/h em BIC, transamin 1 g e cefazolina 2 g 20 min antes da in-
cisão, cetamina 15 mg, clonidina 75 mcg, sulfato de magnésio 
1 g, lidocaína 100 mg, tenoxican 40 mg, dipirona 2 g, hidrocor-
tisona 50 mg, intubação orotraqueal com tot 7,0 com cuff, sem 
intercorrência. Mantida monitorização intraoperatória com PA 
entre 110x67 e 100x54 mmHg, FC entre 88 e 70 bpm, BIS na 
faixa de 58 e 40, com taxa de supressão mantida em 0. Procedi-
mento com duração de 2 horas e 35 minutos, sendo realizada 
extubação, com 100 mg de lidocaína venosa, sem intercorrên-
cias, sendo encaminhada à RPA sem queixas, acordada, SatO2 
em ar ambiente de 98%. Evoluiu com alta hospitalar em 48 ho-
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ras. DISCUSSÃO: Diante do exposto, podemos concluir que a 
anestesia geral multimodal foi suficiente para combater o estí-
mulo nociceptivo e de dor no intra e pós-operatório de cirurgia 
ortopédica em paciente portador de NMO, com presença de 
Mielite Transversa. Não foi necessário, para este caso, acesso de 
anestésico em neuroeixo, sendo este evitado pela falta de con-
clusões e de referencial teórico para sua prática.
Referência
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257 - Anestesia para feocromocitoma sem 
repercussão hemodinâmica: relato de um caso 
atípico
Autores: José Francisco Cursino de Moura Jr., André Fernandes de Sou-
za, *Gabriele Cristine Imamura

Instituições: Hospital Regional de Presidente Prudente Doutor Domin-
gos Leonardo Cerávolo - Universidade do Oeste Paulista - Faculdade de 
Medicina de Presidente Prudente

JUSTIFICATIVA: Feocromocitoma é um tumor de células 
cromafins, caracterizado pela produção autônoma de cate-
colaminas, localizado principalmente na medula adrenal. As 
manifestações clínicas decorrem do aumento de adrenalina e 
noradrenalina. A elevação das catecolaminas ou de seus meta-
bólitos são critérios do diagnóstico laboratorial. Para localizar 
o tumor e determinar sua extensão utiliza-se a TC ou a RMN. Se 
necessário, pode-se ainda recorrer à cintilografia com I-MIBG. 
Se esta for negativa, têm-se a tomografia com emissão de posi-
trões (PET). A abordagem terapêutica definitiva consiste na ex-
cisão cirúrgica do tumor, que leva à liberação de catecolaminas 
ocasionando as complicações. A fim de se evitar intercorrên-
cias, deve-se instituir um tratamento medicamentoso pré-ope-
ratório. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 58 anos, 
diagnosticada com hipotireoidismo, diabetes mellitus, dislipi-
demia e hipertensão arterial sistêmica de difícil controle. Foi 
encaminhada ao serviço de referência com TC de abdome, evi-
denciando nódulo em glândula adrenal esquerda, e dosagem 
de catecolaminas urinárias elevadas. Foi introduzido doxazosi-
na 2 mg para se obter o bloqueio alfa-adrenérgico. Realizou-se 
adrenalectomia esquerda por videolaparoscopia sob anestesia 
geral associada a bloqueio peridural. A anestesia peridural foi 
feita a nível de T10, onde administrou-se ropivacaína 120 mg, 
clonidina 150 mcg e morfina 2 mg. Na indução anestésica, foi 
utilizado propofol 200 mg, fentanil 400 mcg e cisatracúrio 10 
mg. A manutenção da anestesia foi feita com sevofluorano de 
1,2 CAM. Durante o ato cirúrgico, a paciente se manteve he-
modinamicamente estável, sem o uso de drogas vasoativas, 
mesmo após instalação do pneumoperitôneo. A cirurgia teve 
quatro horas de duração. No pós-operatório, a paciente evo-
luiu sem intercorrências, não havendo necessidade do uso de 
drogas anti-hipertensivas. Recebeu alta hospitalar em bom 
estado geral, com níveis pressóricos estáveis e sem prescrição 
de anti-hipertensivo. No estudo anatomopatológico, a associa-
ção dos achados imuno-histoquímicos e morfológicos foram 
compatíveis com o diagnóstico de feocromocitoma. DISCUS-
SÃO: Diante do quadro clínico da paciente suspeitou-se de fe-
ocromocitoma. Para a remoção cirúrgica do tumor instituiu-se 
o uso de doxazosina 2 mg de início 15 dias antes do procedi-
mento, visando a um controle sobre os paroxismos adrenér-
gicos. O caso descrito apresenta uma inesperada ausência de 

alterações hemodinâmicas comumente apresentadas durante 
o manejo perioperatório na vigência de um feocromocitoma, 
visto que a paciente não apresentou intercorrências durante 
a cirurgia. Em vista da evolução da paciente, suspeitou-se que 
o diagnóstico de feocromocitoma não estivesse correto, no 
entanto, o exame anatomopatológico confirmou a hipótese 
diagnóstica. No pós-operatório, a paciente evoluiu sem inter-
corrências.
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259 - Anestesia para tromboendarterectomia 
de artéria pulmonar
Autores: Rodrigo Bernardes de Oliveira, Paula Alves Pinheiro, Wendhell 
Barros de Melo, *Tchalton Amador Corrêa, Francisco Biagio Murta e Di 
Flora, Walkiria Wingester Vilas Boas

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG

JUSTIFICATIVA: A história natural da embolia pulmonar agu-
da é a resolução quase total com anormalidades residuais 
mínimas; entretanto, uma minoria de pacientes desenvolverá 
hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC) ou 
doença tromboembólica crônica (DTEC) definida como obs-
trução vascular pulmonar pós-embólica sintomática na ausên-
cia de hipertensão pulmonar em repouso. A incidência exata 
de HPTEC é desconhecida, mas várias séries sugerem que ela 
ocorre em 0,57 a 3,8% dos sobreviventes de embolia pulmonar 
aguda e em mais de 10% daqueles com embolia pulmonar re-
corrente. Pacientes com HPTEC não tratada têm probabilidade 
de desenvolver doença progressiva e apresentam alto risco de 
morte por insuficiência cardíaca direita. OBJETIVO: Salientar a 
importância do adequado planejamento anestésico da trom-
boendarterectomia pulmonar. RELATO DE CASO: Paciente 
masculino, 60 anos, em uso de sildenafila e bosentana, com 
diagnóstico de HPTEC em 2019, após episódios repetidos de 
TEP. Realizada monitorização com PIA em ARD e AFE, AVC em 
VSE e Swan-Ganz em VJID. Monitorização de temperatura com 
termômetro retal e esofágico. Monitorização da atividade cere-
bral através do BIS. Paciente induzido com 400 mcg de fentanil, 
25 mg de cetamina, propofol em TCI, com alvo no plasma de 
3 ng/ml, lidocaína 70 mg, rocurônio 50 mg, e dobutamina em 
BIC, 10 mcg/kg/min. Após indução anestésica, encunhamen-
to do cateter de artéria pulmonar, que demonstrava PSAP 128 
mmHg. Na fase pré-cec anestesia foi mantida com propofol em 
TCI 3,5ng/nl e sevoflurano com 0,7 CAM. Paciente entra em cir-
culação extra-corpórea e, antes da parada circulatória total, fo-
ram administrados 1 g de tiopental e 1 g de metilprednisolona, 
além do resfriamento ativo com compressas externas de gelo 
colocadas sobre o crânio, após proteção adequada. Mantida 
anestesia com propofol em TCI alvo de 4 ng/ml, com um BIS  já 
demonstrando supressão total de EEG, em temperatura central 
de 16,7 C. Tempo de parada circulatória total de 75’, sendo 20’ 
intercalados com pelo menos 10’ de CEC. Tempo de CEC total 
220’. Na saída de CEC, foi necessária a administração de dobu-
tamina 12,5 mcg/kg/min. Já no CTI, apresentou edema agudo 
de pulmão, tratado com administração de furosemida e neces-
sitou administração de óxido nítrico a 20 ppm. Foi extubado 
ao 3o DPO, com alta para enfermaria. CONCLUSÃO: O manejo 
adequado desses pacientes é um desafio para o anestesiolo-
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gista, visto que há grande potencial de falha do coração direito. 
Os objetivos do manejo anestésico devem ser minimizar res-
postas autonômicas que possam produzir um aumento agudo 
na resistência vascular pulmonar, otimizar função miocárdica, 
escolher ventilação estratégica com vasodilatação pulmonar e 
estar preparado para tratar qualquer colapso cardíaco. Por isso, 
é de suma importância conhecer as alterações hemodinâmicas 
e ventilatórias e realizar um planejamento anestésico adequa-
do para reduzir morbimortalidade dos pacientes submetidos à 
correção cirúrgica desta patologia.
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260 - Avaliação da quantidade de informações 
adquiridas pelo paciente sobre anestesia 
geral na avaliação pré-anestésica: estudo 
prospectivo
Autores: Raphael Stewart Junqueira F.Brasil Souza*, Mariana Moreirão 
de Oliveira, Felipe Margato Pascon, *José Fernando Amaral Meletti

Instituição: CET Disciplina de Anestesiologia Faculdade de Medicina de 
Jundiaí

JUSTIFICATIVA: Na consulta pré-operatória, o anestesiolo-
gista deve informar ao paciente sobre a possibilidade de ris-
cos para a sua cirurgia e responder a quaisquer dúvidas que 
o paciente ou seus familiares possam ter em relação à téc-
nica anestésica e ao período perioperatório. Na atualidade, 
informações e programas sobre medicina são comumente 
vinculados na televisão e mídias sociais, que podem oca-
sionar questionamentos ao anestesiologista sobre técnicas 
anestésicas na avaliação pré-anestésica. Poucos estudos ava-
liaram o ganho de informações que o paciente obteve após 
a consulta pré-anestésica. Nosso objetivo é avaliar o ganho 
de informações que os pacientes adquirem após as avalia-
ções pré-anestésicas que antecedem cirurgias a serem rea-
lizadas sob anestesia geral. MÉTODO: Estudo observacional 
transversal. Após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa 
e registro na Plataforma Brasil, CAAE: 77893517.2.3002.5447, 
foram selecionados 223 pacientes. Dez pacientes foram ex-
cluídos devido ao preenchimento incompleto do protocolo. 
Para avaliarmos a qualidade de informação sobre anestesia 
geral que os pacientes receberam após a consulta pré-anes-
tésica, utilizou-se questionário adaptado da literatura com 
seis perguntas, que foram: O que é o anestesista? Onde o 
anestesista permanece durante a sua cirurgia? Como você 
respira durante a cirurgia sob anestesia geral? O que você 
sabe sobre dor forte no pós-operatório? O que é verdade 
sobre a duração da anestesia? Por que é necessário realizar 
o jejum pré-operatório? Para cada pergunta, havia quatro 
possíveis alternativas de respostas, e apenas uma delas era a 
correta. Após avaliadas individualmente, as respostas corre-
tas foram somadas e atribuiu-se uma pontuação total de 0 a 
6 pontos. A avaliação estatística dos resultados obtidos ocor-
reu através do Teste de Mann-Whitney para comparação de 

duas amostras independentes; Correlação de Sperman para 
relações de variáveis não paramétricas e o Teste de Igualdade 
de duas Proporções para comparar a proporção de respostas. 
Considerou-se valor de p menor que 0,05 como nível de sig-
nificância. RESULTADOS: Dos 213 questionários avaliados, 
a média do escore total de respostas corretas foi de 3,17 ± 
1,45. Na avaliação individual das respostas, verificou-se que 
que os pacientes apresentaram boa percepção da formação 
do anestesista, 83% de acerto, e de sua função básica,76% 
responderam que o anestesista permanece com o paciente 
durante toda anestesia para monitorar os sinais vitais. Entre-
tanto, quando as perguntas faziam referência à compreen-
são das informações sobre anestesia geral, a proporção de 
respostas erradas, superou de forma significativa as corretas. 
Conclusões. Os pacientes apresentaram uma boa percep-
ção da formação e do papel do anestesiologista na cirurgia 
e pouco conhecimento sobre os processos e procedimentos 
que se relacionam com anestesia geral.
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264 - Anestesia para realização de 
craniectomia com paciente acordado: relato de 
caso
Autores: *Lucas José Resende, Amanda Mattos Rocha, Davi Brasil 
Khouri,  Felipe Lauton Silva, Gustavo Rodrigues Costa Lages,  Lorena 
Quintão

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas 
Gerais

JUSTIFICATIVA: Este relato aborda o manejo anestésico para 
craniectomia com paciente acordado. RELATO DE CASO: Pa-
ciente de 22 anos, masculino, 70 kg, previamente hígido, diag-
nosticado com glioma de baixo grau em topografia cerebral 
próxima a área de Wernicke e cuja ressecção requeria desper-
tar intraoperatório para mapeamento cortical peritumoral. 
Foi submetido à avaliação pré-anestésica,  informado sobre 
o planejamento anestésico e então assinou o termo de con-
sentimento. Após admissão em sala cirúrgica, foi lembrado da 
importância do despertar intraoperatório e orientado sobre as 
condições: presença de campos cirúrgicos e posicionamento 
na mesa. Monitorizado com cardioscopia, oximetria de pulso, 
capnografia, cateter arterial invasivo e sonda vesical. Punciona-
dos dois acessos periféricos calibrosos. Após pré-oxigenação, 
indução anestésica com remifentanil TCI efeito: 4,0 ng/ml, pro-
pofol TCI efeito: 2,5 mcg/ml e dexmedetomidina 0,5 mcg/kg/h. 
Instalada máscara laríngea (ML) no 5. Posicionado em mesa ci-
rúrgica, com discreta elevação de dorso e inseridos pinos de 
fixador de Mayfield sob anestesia local. Decorridas duas horas 
de infusão contínua dos anestésicos, a equipe cirúrgica soli-
citou o despertar do paciente e as infusões foram suspensas. 
Dez minutos depois, o paciente manifestou abertura ocular 
ao chamado e foi instruído quanto ao tempo cirúrgico, sendo 
então removida a ML. Permaneceu cooperativo e, após respon-
der adequadamente aos questionamentos, procedeu-se ao 
mapeamento cerebral. Em dado momento, referiu incômodo 
quanto ao posicionamento, sendo reiniciada a dexmedetomi-
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dina 0.5 mcg/kg/h, com resolução do desconforto. Foi mantido 
desperto por 40 minutos até a conclusão do mapeamento e 
novamente submetido à anestesia geral, com os fármacos pre-
viamente descritos, sob ML. Ao final do procedimento, recebeu 
medicação sintomática e foram suspensas as infusões anesté-
sicas. Não houve intercorrências. Transferido ao CTI em ventila-
ção espontânea, estável hemodinamicamente, obedecendo a 
comandos, com afasia leve. DISCUSSÃO: O mapeamento cere-
bral com eletroestimulação cortical direta é a técnica de esco-
lha na ressecção de tumores próximos a áreas eloquentes do 
cérebro, sendo indispensável garantir a compreensão prévia 
do paciente. Como é preciso que o paciente esteja orientado e 
cooperativo, a técnica anestésica deve assegurar um despertar 
confortável, propício ao mapeamento. O uso da máscara larín-
gea facilita o processo. Propofol e remifentanil permitem uma 
transição rápida e suave da consciência. A dexmedetomidina 
atua como sedativo, ansiolítico e analgésico titulável, sendo 
interessante na fase do despertar intraoperatório.
Referência
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266 - Síndrome de conversão: 
um relato de caso
Autores: Guilherme Abreu de Britto Comte de Alencar, Jader de Sousa e 
Souza, Luiz Felipe Toledo Furtado, Paula Dias Goncalves, *Rafhael Silva 
Leal,  Wlysses Jhonatas Abreu Tavares

Instituição: Centro Universitário Serra dos Órgãos

JUSTIFICATIVA: A síndrome de conversão é uma entidade clí-
nica que leva muitos pacientes a procurar o serviço de emer-
gência dos hospitais, sendo marcada pelo surgimento de sin-
tomas neurológicos como paresias, agitação psicomotora ou 
crises convulsivas na ausência de qualquer alteração estrutural 
que justifique. Seu diagnóstico é um processo lento, com a uti-
lização de exames complementares até a exclusão de outras 
entidades. Entre os diagnósticos diferenciais, consideram-se os 
acidentes vasculares encefálicos e, quando há relato de uso da 
medicação, é importante elencar a possibilidade de reação pa-
radoxal aos benzodiazepínicos, que também pode cursar com 
agitação psicomotora, após administração destas medicações. 
RELATO DE CASO: A.V. L., 35 anos, masculino, P-1. Submeti-
do à cirurgia para reparo de lesão parcial do tendão de Aqui-
les esquerdo. Na sala operatória, foi realizada monitorização, 
venóclise em MSD com jelco 20G, bloqueio raquidiano entre 
L3-L4, com agulha 27G e injeção de 15 mg de bupivacaína hi-
perbárica a 0,5%. Durante ato cirúrgico, paciente demonstrou 
atitude de ansiedade, o que motivou a ansiólise com 4 mg de 
midazolam endovenoso (EV), após a qual apresentou agitação 
psicomotora. Foi acentuada a hipótese de reação paradoxal, 
mas foi descartada após a refratariedade à administração de 
0,4mg de flumazenil EV. Diante do quadro, foi instituída infu-
são EV contínua de propofol, obtendo imobilização necessária. 
Ao término do procedimento, já na unidade de recuperação 
pós-anestésica (URPA), o paciente apresentou novo quadro 
de agitação, desta vez associada à flutuação do sensório. Na 
URPA, foi administrado 5 mg de midazolam EV, resultando em 
sedação leve e transitória, além de haloperidol e prometazina. 
Quatro horas após o término, ainda sustentado o quadro de 
agitação, familiares foram questionados, negando qualquer 
comorbidade ou uso de medicações. Laboratório dentro da 
normalidade. Foi realizada TC de crânio sem contraste, que não 

evidenciou quaisquer alterações. Optou-se pela internação do 
paciente no centro de terapia intensiva (CTI), sendo necessárias 
doses periódicas de midazolam EV para controle do quadro, 
obtendo-se excelente resposta. Na manhã seguinte, paciente 
apresentava melhora do quadro, com integridade do sensó-
rio, relatou medo do absenteísmo do trabalho, que resultou 
na ansiedade e no desfecho supracitado. DISCUSSÃO: A Sín-
drome de Conversão é uma entidade cuja fisiopatologia não 
é esclarecida e apresenta diversos sintomas neurológicos, ge-
rando atraso diagnóstico e submetendo o paciente a exames e 
tratamentos desnecessários. Entre os diagnósticos diferenciais, 
é importante a hipótese de reação paradoxal ao uso de benzo-
diazepínicos, amplamente utilizados por seu efeito ansiolítico. 
O diagnóstico pôde ser definido após excluídas causas através 
de exames complementares, associado à presença de fator psi-
cológico precipitante.
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269 - Telemedicina em anestesia: 
minha experiência
Autor: *Antônio Roberto Carraretto

Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo, Unimed Vitória

JUSTIFICATIVA: Com a pandemia da Covid-19, projetos e re-
gulamentações sobre a telemedicina (TM) foram colocados em 
prática. A SBA mobilizou-se com a velocidade exigida e apre-
sentou suas propostas para a TM da Avaliação Pré-Anestésica 
(TMAPA). RELATO DE CASO: Pertencendo ao grupo de risco, 
decidi não me expor no atendimento no Centro Cirúrgico e no 
Consultório de Avaliação Pré-Anestésica, que realizo há muitos 
anos. Integrei-me com a equipe de TI da instituição para o de-
senvolvimento de um projeto rápido e de custo compatível de 
TMAPA. Optou-se pela integração de sistemas já existentes: 1) 
O sistema de prontuário eletrônico com uma ficha de avaliação 
pré-anestésica (PEFAPA) foi integrado a 2) um sistema de mar-
cação de consultas e 3) adicionado a um aplicativo de comuni-
cação de áudio e vídeo (AC) com o paciente, com segurança e 
proteção dos dados. O processo é realizado em etapas: 1) O pa-
ciente liga para um telefone 0800 e o seu nome passa a constar 
em um Painel de Atendimento; 2) Uma equipe de apoio, via 
telefone, pode dar suporte antes da consulta, orientando o pa-
ciente para carregar o AC; 4) O anestesiologista aceita o atendi-
mento e o paciente recebe um link para se conectar; 5) Ao visu-
alizar o paciente na sala de espera, o anestesiologista admite-o 
e começa a consulta; 6) As informações são repassadas para 
o PEFAPA; 7) O paciente recebe as orientações apropriadas e 
um link do AC para imprimir os documentos necessários para 
a internação; 8) Nada mais havendo a ser tratado, a consulta é 
encerrada. Já foram atendidos mais de 230 pacientes de esta-
do físico ASA I e II (desde bebês em colo até 85 anos). Pacien-
tes ASA III (3) e ASA IV (2) foram encaminhados para consulta 
presencial. DISCUSSÃO: A TMAPA proporciona um ambiente 
e sensações diferentes do tradicional e constitui verdadeira 
mudança. Alguns pontos importantes são: Identificar-se e ex-
plicar o processo; Ter compreensão da dificuldade técnica de 
alguns pacientes, encorajá-los e orientá-los; Manter, desde o 
início, a cordialidade e o interesse pelo paciente e conquistá-lo 
a cada momento, para que ao fim da consulta, ele demonstre 
satisfação em ter lhe encontrado; Oferecer esclarecimentos 
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adicionais e só encerrar a consulta após sentir o apreço pelo 
atendimento. Estou satisfeito com meu novo trabalho e acre-
dito que esta modalidade deva ficar no pós-pandemia. É viável 
para o atendimento de pacientes sem doenças graves ou des-
compensação e posto de trabalho para os que se interessarem. 
Observo um alto grau de satisfação nos pacientes. Empatia 
e interesse pelo paciente, com disposição para resolver seus 
anseios, retornam sorrisos e agradecimentos de recompensa 
para o anestesiologista.
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281 - Manejo anestésico para procedimento 
EXIT de urgência: relato de caso
Autores: Valéria Jorge de Souza, Luis Eduardo Rias Cardoso, Maíra Cota 
Torres, Ana Carolina Soares Borja, Maria Emilia Rangel da Silva Lara, 
*Felipe José Medeiros de Oliveira

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG

JUSTIFICATIVA: O tratamento extra-útero intraparto (EXIT) 
consiste na realização de cirurgias fetais durante o parto ce-
sariano, antes da interrupção da circulação materno-fetal. Está 
indicada em casos de má-formações congênitas da via aérea 
do feto, diagnosticadas no pré-natal. O procedimento é, em 
geral, realizado de forma eletiva ao final do terceiro trimestre. 
Entretanto, em caso de trabalho de parto prematuro, pode 
haver necessidade da realização do procedimento em gesta-
ções mais incipientes e em situações de urgência obstétrica. 
RELATO DE CASO: Gestante de 31 anos, primigesta, sem his-
tórico de doenças, e com diagnóstico fetal de atresia traqueal 
subglótica. Admitida em trabalho de parto às 31 semanas, com 
tentativa frusta de inibição. Decidido por cesariana de urgência 
associada a procedimento EXIT. Puncionados dois acessos ve-
nosos calibrosos e monitorizada com cardioscopia, oximetria 
de pulso, PNI e monitor de bloqueio neuromuscular. Realizada 
raquianestesia analgésica, seguida de indução de anestesia 
geral em sequência rápida, intubação orotraqueal bem suce-
dida e manutenção balanceada com sevoflurano 2,5 CAM e 
remifentanil 0,2 μg/kg/min. Feita expansão volêmica ringer 
lactato e utilizada noradrenalina como vasopressor (0,05 - 0,1 
μg/kg/min). Realizada histerotomia com exteriorização da 
metade superior do corpo fetal e preservação da circulação 
fetoplacentária. Fez-se necessária infusão contínua de nitrogli-
cerina 10-20 μg/min para otimização do relaxamento uterino. 
Realizado procedimento de traquestomia fetal, seguido de 
interrupção da gestação. Descontinuada, então, infusão de ni-
troglicerina e reduzida concentração inspirada de sevoflurano. 
Nesse contexto, também foi possível a interrupção da infusão 
de noradrenalina. Paciente apresentou atonia uterina no pós-
-parto, corrigida com doses tituladas e sequenciais de ocito-
cina. O sangramento cirúrgico foi considerado habitual e não 
houve necessidade de hemotransfusão. Reversão do bloqueio 
neuromuscular feita com sugammadex 4 mg/kg e extubação 
da paciente ainda em sala operatória, que foi encaminhada 
acordada e sem queixas a SRPA. DISCUSSÃO: A anestesia para 

procedimento EXIT é complexa, sendo fundamental um relaxa-
mento uterino que permita a exposição e abordagem do feto 
sem sua expulsão da cavidade uterina, ao mesmo tempo em 
que se garante adequação da anestesia e fluxo sanguíneo para 
o feto. A anestesia geral é a técnica de escolha, com uso de 
agentes inalatórios acima de 2,0 CAM. A nitroglicerina endo-
venosa está bem relatada em casos em que o relaxamento 
não foi alcançado apenas com o uso de agentes halogena-
dos. Hipotensão materna é frequente, sendo essencial hi-
dratação e uso de vasopressores para contrabalancear o 
efeito das drogas utilizadas. Também é comum a ocorrência 
de atonia uterina no pós-parto, sendo a ocitocina o agente 
uterotônico de primeira escolha. Por fim, é essencial adoção 
de estratégia que possibilite rápida recuperação e adequada 
analgesia pós-operatória à puérpera.
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287 - Raquianestesia total inesperada com uso 
de bupivacaína isobárica subaracnóidea
Autores: Daniel Vieira de Queiroz, Helen Costa Pereira, Gustavo Guima-
rães Torres, *Victor José Lisboa Justino Ribeiro, Ana Cláudia Geraldino 
de Carvalho

Instituições: Hospital Federal da Lagoa - Hospital Federal Servidores do 
Estado

JUSTIFICATIVA: Relataremos, a seguir, uma raquianestesia 
total com o uso de doses habituais de bupivacaína isobárica 
para uma cirurgia de varizes em um paciente jovem, associada 
à acentuada alteração hemodinâmica, apneia e inconsciência. 
RELATO DE CASO: Homem de 36 anos, com IMC 39 kg/m2, 
sem uso de medicamentos. Submeteu-se à correção cirúrgica 
de varizes. Monitorizado com Spo2, PNI, ECG e sedado com mi-
dazolam. Realizada raquianestesia em decúbito lateral esquer-
do, em L2-L3, com uso de agulha 25G de Quincke, e injeção de 
20 mg de bupivacaína isobárica associada a 60 mcg de mor-
fina. Injeção lenta e sem barbotagem. Após a raquianestesia, 
houve mudança abrupta para decúbito dorsal. Cinco minutos 
depois, relatou dormência até membros superiores e, logo 
após, apresentou apneia, hipotensão arterial com bradicardia, 
inconsciência e midríase bilateral. Administrada efedrina, atro-
pina e iniciada ventilação sob máscara facial. Após uma me-
lhora hemodinâmica parcial, realizou-se anestesia geral. Admi-
nistrado propofol, lidocaína, cisatracúrio e realizada intubação 
orotraqueal. Manutenção com sevofluorano. Duração cirúrgica 
de duas horas. O paciente foi extubado sem queixas. Alta hos-
pitalar após dois dias do ocorrido, sem outras complicações. 
DISCUSSÃO: Vários fatores interferem no nível do bloqueio 
subaracnóideo, como baricidade, dose, velocidade da injeção 
e extremos de peso ou altura. A barbotagem, o uso de opioi-
des e o posicionamento são questionáveis. Uma mobilização 
abrupta do paciente antes da duração teórica da propagação 
do anestésico local, entre 15 a 25 minutos, também pode au-
mentar a dispersão do anestésico. Em relação ao caso descrito 
em si, postulamos que o evento foi relacionado ao somatório 
de alguns fatores: dose do anestésico, altura da punção, mu-
dança abrupta da posição logo após o bloqueio e associação 
com morfina na mesma seringa. Estávamos com uma solução 
que, apesar de descrita como isobárica, teve efeito clínico con-
dizente como hipobárica. Por último, é fundamental ter em 
mente que, apesar da raquianestesia ser uma técnica segura, 
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não é isenta do risco de complicações agudas gravíssimas e 
potencialmente fatais se não tratadas rapidamente. Caso fosse 
negligenciado esse cuidado, o resultado final poderia ter sido 
contrário ao desejado.
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293 - Manejo de PCR após indução anestésica 
na gestante com choque séptico
Autores: Thiago Romanelli Ribeiro, Gabriela Soares Piassi, Daphne 
Nicoletti, *Laís Ribeiro Teixeira, Amanda Nunes de Oliveira, Gabriela 
Rodrigues Machado

Instituição: Hospital Vera Cruz Campinas

JUSTIFICATIVA: A PCR é um evento grave, especialmente na 
gravidez, onde existe o binômio materno-fetal. A prevalência 
na gestação é baixa, 2-5 casos entre 100.000 gestações, cerca 
de 10% da mortalidade materna. As causas podem ser obsté-
tricas e não obstétricas, como hemorragia grave, doenças hi-
pertensivas, hipoxemia, infecções, dentre outras. RELATO DE 
CASO: F.C.S., 33 anos, 88 kg, G2P1A0, 36 semanas, internada 
em UTI com choque séptico por pielonefrite e cálculo renal 
obstrutivo há um dia. Indicada a interrupção da gestação por 
sofrimento fetal, por cesariana. Admitida com PA 98/62 mmHg, 
FR: 24 irpm FC:114 bpm, satO2 92% com cateter nasal 3l/min, 
T 38,2oC, ECG 15. Realizada anestesia geral com remifentanil 
0,3 mcg/kg/min, etomidato 0,3 mg/kg e rocurônio 1 mg/kg. 
Após IOT, houve queda da EtCO2 para 12 mmHg e detectado 
PCR em ritmo AESP. Iniciadas manobras de reanimação com 
equipe obstétrica. Após retirada do bebê e fim de dois ciclos, 
houve retorno de pulso com ritmo sinusal. Coletados exames 
e identificada anemia e hipofibrinogenemia. Para correção 
guiada por metas para manter Hb>8 e fibrinogênio>150, fo-
ram transfundidos 2 de CH e 5 UI de crioprecipitado, além da 
realização prévia de 1 g de ácido tranexâmico. Paciente enca-
minhada à UTI para cuidados pós-PCR, hemodinamicamente 
estável, com noradrenalina 0,4 mcg/kg/min, extubada após 
3 dias, com alta para enfermaria no quarto dia. DISCUSSÃO: 
O manejo da PCR em gestante demanda rápida abordagem 
multidisciplinar. Posicionamento em DLE, administração de 
O2 100%, acesso venoso acima do diafragma e investigação da 
causa. A PCR deve ser rapidamente reconhecida, iniciando o al-
goritmo do SBV. É certo que alterações fisiológicas da gestação 
tornam a paciente vulnerável à hipoxemia e complicações he-
modinâmicas devido à dessaturação após apneia e compres-
são aortocava em posição supina. A ação mais importante são 
as compressões torácicas. O deslocamento uterino para a es-
querda manual deve ser mantido durante a RCP. Desfibrilação 
se ritmo chocável e SAV iniciado, com via aérea avançada, ad-
ministração de fluidos e fármacos EV. O risco fetal do uso de 
fármacos não deve ser considerado durante PCR, assim como a 
monitorização fetal. A cesariana perimortem é opção de trata-
mento quando o RCE não for obtido até quatro minutos após 
início da RCP em útero acima da cicatriz umbilical. A retirada 
do concepto esvazia o útero, melhorando o retorno venoso e 
a compressão aórtica. A prioridade deve ser a mãe, já que a 
sobrevida fetal quase sempre depende da sobrevida materna.
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297 - Vitamina C em anestesia
Autores: *Louise de Medeiros Corbellini,  Airton Bagatini

Instituição: CET SANE - RS

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A vitamina C é uma substância 
classicamente conhecida por suas propriedades antioxidantes. 
Entretanto, possui diversas outras funções pouco exploradas 
pela medicina moderna: é um co-fator na síntese de vasopresso-
res, como noradrenalina e vasopressina; participa da biossíntese 
de opioides endógenos e apresenta atividade anti-inflamatória. 
O objetivo dessa revisão foi investigar quais as aplicações da 
vitamina C no cenário anestésico, suas indicações, efetividade 
e perfil de efeitos colaterais. MÉTODO: Analisados ensaios clí-
nicos randomizados, ensaios de coorte, meta-análises e artigos 
de revisão disponíveis nas plataformas Pubmed, Embase e Co-
chrane, publicados a partir do ano de 2010. RESULTADOS: Fo-
ram encontrados artigos sobre a aplicabilidade da vitamina C em 
diversos cenários da prática anestésica. Em pacientes sépticos, 
estudos recentes sugerem que a administração precoce de vi-
tamina C (1.5g 6/6h nas primeiras 6 horas após o diagnóstico) 
esteja relacionada à redução de necessidade de vasopressores e 
de mortalidade. A suplementação com vitamina C também está 
comprovadamente associada à menor incidência de FA após ci-
rurgia cardíaca – a dose sugerida é de suplementação diária de 
1 g durante sete dias, a ser iniciada no dia anterior à cirurgia. Do-
ses únicas de vitamina C, 2g IV na indução anestésica, também 
foram associadas a menores escores de dor e menor consumo 
de morfina no pós-operatório de colecistectomias e colectomias 
laparoscópicas. Também houve redução de 66.7% para 26.7% 
na incidência de dor referida em ombro no pós-operatório de 
pacientes submetidas à histerectomia laparoscópica. Pacientes 
submetidos à uvulopalatofaringoplastias também se bene-
ficiaram da administração de 3 g de vitamina C IV na indução 
anestésica, apresentando escores de dor e consumo de morfina 
significativamente menores que o grupo placebo nas primeiras 
24 horas após a cirurgia. No cenário ortopédico, a vitamina C já 
está bem estabelecida como profilaxia do desenvolvimento da 
Síndrome da Dor Regional Complexa (SDRC), quadro de dor crô-
nica desenvolvido após trauma e/ou cirurgia de extremidades, 
especialmente de membros inferiores. Nesses casos, o regime 
de administração da vitamina C é prolongado – em torno de 45 
dias, mas comprovadamente eficaz na redução da incidência da 
SDRC. Nenhum dos estudos evidenciou efeitos colaterais sig-
nificativos associados à administração da vitamina C. Conclu-
sões: A vitamina C é comprovadamente eficaz na redução da 
incidência de FA no pós-operatório de cirurgias cardíacas. No 
cenário da analgesia em cirurgias laparoscópicas, seu uso pa-
rece ser benéfico e seguro, tanto para redução da dor pós-ope-
ratória e consumo de opioides, quanto para redução dos qua-
dros de dor referida em ombro frequentemente relatada por 
esses pacientes. Já em cirurgia ortopédica, apresenta grande 
potencial como profilaxia do desenvolvimento de SDRC após 
cirurgias e traumas de extremidades.
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300 - Alergia a parabenos: manejo 
perioperatório de gestante com histórico de 
reação anafilática
Autores: Beatriz Lemos da Silva Mandim, Paulo Ricardo Rabello de Ma-
cedo Costa, Thales Resende Damião, Danielle Gonçalves Borges, *Lucas 
Augusto Carvalho e Raso,  Dr. Roberto Araujo Ruzi

Instituição: UFU - Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia 
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, 
Uberlândia, MG, Brasil.

JUSTIFICATIVA: Excipientes - ou ingredientes inativos - são 
substâncias destituídas de poder terapêutico, adicionadas aos 
produtos farmacêuticos para assegurar sua estabilidade, pro-
priedades físico-químicas e organolépticas. Os parabenos são 
excipientes utilizados como conservantes em diversos fárma-
cos e podem desencadear reações anafiláticas em indivíduos 
sensíveis. Apresentamos o manejo perioperatório de uma pa-
ciente com relato de repetidas reações alérgicas graves a me-
dicações orais e produtos cosméticos contendo etilparabeno, 
metilparabeno ou butilparabeno. RELATO DE CASO: Paciente 
feminino, 36 anos, G1POA0 (IG 39 semanas e 4 dias), sem histó-
rico de comorbidades ou cirurgias prévias, sabidamente alérgi-
ca aos compostos etilparabeno, metilparabeno e butilparabe-
no, com relato de duas reações alérgicas graves nos últimos 10 
anos, com necessidade de internação hospitalar. Admitida no 
Centro Obstétrico para cesariana de urgência devido à parada 
secundária da descida e cardiotocografia não tranquilizadora. 
Realizada rapidamente análise da bula dos medicamentos co-
mumente utilizados em cesárea e, após preparo da sala para 
intercorrências, procedeu-se ao bloqueio do neuroeixo com 
13 mg bupivacaína pesada. Analgesia pós-operatória obti-
da com infiltração de sítio cirúrgico pelo obstetra com 30 ml 
ropicavacaína 0,25%. Paciente tolerou bem o procedimento, 
sem intercorrências, e foi transferida estável para a unidade de 
recuperação pós-anestésica acompanhada do bebê. DISCUS-
SÃO: Os parabenos são conservantes antimicrobianos de lar-
go espectro, hidrossolúveis, insípidos, incolores e inodoros. 
Com tais características, são largamente empregados na fa-
bricação de medicamentos, indústrias de alimentos e cosmé-
ticos. Uma análise de formulações orais prescritas rotineira-
mente encontrou metilparabeno e propilparabeno como os 
conservantes mais comuns, 45,2% e 35,6%, respectivamente. 
Pacientes suscetíveis devem ser submetidos à investigação 
adicional, incluindo análise de bulas de medicamentos e tes-
tes cutâneos, quando apropriados, auxiliando na implemen-
tação de planos anestésicos seguros, com estratégias para 
rápido manejo de eventualidades. 
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305 - Relato de caso de anestesia geral 
balanceada materna para manipulação de via 
áerea fetal
Autores: *Lorena Machado Marques, Amanda Mattos Rocha, Marcello 
de Albuquerque França,  Felipe Lauton Silva, Thais Costa Chaves, Ana 

Maria Vilela Barros Ferreira.

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas 
Gerais (HC-UFMG)

JUSTIFICATIVA: Este relato discorre sobre anestesia materna 
para EXIT - Ex utero intrapartum treatment. RELATO DE CASO: 
31 anos, primigesta com 30 semanas e 2 dias, ASA II. Diagnós-
tico pré-natal de massa cervical fetal. Evoluiu com trabalho de 
parto e indicada cesárea de urgência. Planejado por equipe 
multidisciplinar abordagem da via aérea (VA) fetal intraútero. 
Anestesia geral (AG) e monitorização com cardioscopia, pres-
são arterial invasiva (PAI), oximetria, capnografia, temperatura 
e TOF. Após colocação de campos cirúrgicos, indução em sequ-
ência rápida com remifentanil TCI, alvo 6 ng/ml, propofol 3 mg/
kg e rocurônio 1.2 mg/kg. Garantida VA da paciente e liberado 
procedimento para equipe. Manutenção com sevoflurano 3,0 
CAM e remifentanil 6 ng/ml. Alvo de PAM > 75 mmHg, utiliza-
da fenilefrina, em infusão contínua. Bom relaxamento uterino 
para realização da EXIT, sem necessidade do uso de nitrogli-
cerina. Intubação orotraqueal do feto pelo neonatologista, se-
guida de clampagem do cordão umbilical. Reduzido sevoflura-
no para 1,0 CAM e remifentanil para 4,0 ng/ml. Boa contração 
uterina após 10U de ocitocina. Realizado TAP block bilateral 
com ropivacaína a 0,5%, com volume total de 40 ml, além de 
cetoprofeno e dipirona para analgesia pós-operatória. Na extu-
bação, TOF com contagem pós-tetânica de 2, feito sugamma-
dex 4 mg/kg. Extubada sem intercorrências. Encaminhada à 
SRPA, onde permaneceu por 1 h 30, controle álgico satisfató-
rio. DISCUSSÃO: Anestesia materna para EXIT é um desafio. O 
procedimento está indicado quando o feto tem o diagnóstico 
de comprometimento da VA, a citar massas cervicais. O plane-
jamento anestésico pauta-se, principalmente, no relaxamento 
uterino e controle hemodinâmico. A AG balanceada é a técnica 
de escolha, sendo os bloqueios de neuroeixo (BNE) restritos a 
pacientes com fortes preditores de VA difícil e contraindicação 
ao uso de halogenados. Além da monitorização básica obri-
gatória, PAI deve ser utilizada. Acessos venosos calibrosos são 
mandatórios, prevendo a necessidade de expansão volêmica 
e hemotransfusão em  vigência de atonia uterina. Para condi-
ções ideais de manipulação cirúrgica, os anestésicos inalató-
rios podem ser utilizados. Além do sevoflurano CAM > 2-2,5, 
são opções de tocolíticos: nitroglicerina, remifentanil e sulfa-
to de magnésio. Manter a pressão arterial materna em níveis 
que variem menos de 10% do basal é o ideal, almejando boa 
perfusão uteroplacentária. Garantida a VA do feto, o cordão 
umbilical é clampeado e os tocolíticos são reduzidos ou inter-
rompidos. Uterotônicos como a ocitocina devem ser usados. 
O anestesiologista deve prover uma alternativa para analgesia, 
sendo opções o BNE e o TAP block. 
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309 - Anestesia para craniotomia acordado
Autores: Guilherme de Holanda Cota, Anderson Lachowski, An-
drieli Vieira, Pedro Maçada Andrade, Rafael Justini Sposito,  *Ra-
fael Teruel Berto

Instituições: Hospital Santa Rita - Associação Bom Samaritano

JUSTIFICATIVA: A craniotomia acordada (CA) é mais comu-
mente usada para permitir o mapeamento para ressecção de 
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tumores cerebrais perto de regiões eloquentes do córtex cere-
bral e, ocasionalmente, para cirurgia de epilepsia. Em algumas 
instituições, craniotomias supratentoriais sem essas indicações 
são cada vez mais realizadas com os pacientes acordados, a fim 
de reduzir o tempo de internação e as internações em unida-
des de terapia intensiva e evitar os riscos da anestesia geral. 
O presente relato de caso é de uma paciente com tumor in-
tracraniano supratentorial, com indicação de monitorização 
intraoperatória. RELATO DE CASO: Paciente, V.G, feminino, 47 
anos, 72 kg, 1,62 m, ASA II (tabagismo), com diagnóstico de 
tumor intracraniano. Realizou consulta pré-anestésica, sendo 
orientada quanto ao procedimento. Optado pela técnica asle-
ep–awake–asleep modificada. Paciente foi monitorizado com 
cardioscopia, pressão arterial invasiva, oximetria, capnografia, 
temperatura, monitorização neurofisiológica por um médico 
neurologista, neuronavegador e índice bispectral. Realizada 
indução anestésica com propofol 2 mg/kg, fentanil 2 mcg/kg, 
lidocaína 1 mg/kg e atracúrio 0,5 mg/kg. Passagem de másca-
ra laríngea e iniciada ventilação mecânica, com volume con-
trolado. Após, realizado bloqueio do couro cabeludo - Scalp 
Block, com levobupivacaína a 0,25% - nervos supratroclear, 
supraorbital, auriculotemporal e occipital menor e maior. Po-
sicionamento do paciente junto com equipe cirúrgica. Ma-
nutenção intraoperatório com propofol, dexmedetomidina e 
remifentanil, em bomba de infusão manualmente controlada. 
Realizada craniotomia com exposição da dura-máter, colocado 
gazes com lidocaína, e após, incisada. Nesse momento, inicia-
mos o despertar da paciente, reduzindo as medicações em BIC 
até o acordar. Com via aérea segura e paciente colaborativa, 
prosseguida a extubação e uso de cateter nasal a 2L/min de 
oxigênio suplementar. Paciente despertou sem queixa. Opta-
dou-se por desligar todas medicações em infusão controlada. 
Realizado procedimento de ressecção tumoral, com estímulos 
neurofisiológicos e verbais, com total cooperação da paciente. 
Ao término da ressecção, e após analisar contexto clínico da 
paciente, prosseguiu-se com o fechamento da calota e couro 
cabeludo, com a paciente acordada e sem dor. Paciente enca-
minhada para Centro de Tratamento e Terapia Intensiva acor-
dada, lúcida e consciente. DISCUSSÃO: A indicação cirúrgica 
mais comum para essa técnica é permitir o mapeamento corti-
cal funcional para tumores cerebrais e, ocasionalmente, lesões 
vasculares ou focos epileptogênicos, próximos ao córtex elo-
quente. Nosso relato de caso foi descrito a fim de expor uma 
técnica modificada em relação às duas descritas atualmente, 
sendo uma com o paciente totalmente acordado do início ao 
fim do procedimento e, a outra, com o paciente asleep–awake–
asleep. O objetivo cirúrgico foi alcançado e, o mais importante, 
com o paciente confortável, cooperativo e sem queixas álgicas.
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321 - Abordagem ao paciente com 
preditores de via aérea difícil, com auxílio de 
broncofibroscopia
Autores: Christiane D Oliveira Marques, Marcos Maçol Rocha, Clara 
Maryhá Mundim Porto Muffato, *Henry Manfried Dolce Zambardino, 
Amanda Costa Pinto, Márcio Luiz Benevides

Instituição: Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá

JUSTIFICATIVA: A American Society of Anestesiology (ASA) 
define via aérea difícil como: “A situação clínica em que um 
médico convencionalmente treinado experimenta dificulda-
de na ventilação por máscara facial, dificuldade com intuba-
ção orotraqueal ou ambos”.  Existem protocolos implantados 
para a redução dos riscos. Segue a exposição de um caso no 
qual a simples aplicação de um protocolo, conforme sugerido 
pelo Manual de Anestesia segura, 1a Edição, da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), determinou desfechos distintos. RE-
LATO DE CASO: G.A.R., sexo masculino, 69 anos, submetido à 
avaliação pré-anestésica com proposta de múltiplas extrações 
dentárias. Apresentava diabetes mellitus de longa data e rela-
to de via aérea cirúrgica por falha de intubação e ventilação, 
após indução para procedimento prévio. No exame físico foi 
observada limitação de extensão do pescoço, Mallampati IV e 
circunferência cervical aumentada, além de critérios para difícil 
ventilação sob máscara, tais como histórico de roncos, idade 
>55 anos e índice de massa corporal  de 32 kg/m2. Conforme 
consulta pré-anestésica - CFM 1.802/2006, foi proposta aneste-
sia geral, com emprego de broncofibroscopia, sendo o pacien-
te orientado e termo de consentimento livre esclarecido assi-
nado. Em centro cirúrgico, paciente em decúbito dorsal com 
cateter nasal O2 3l/min. Realizada sedação com midazolam 2,5 
mg e fentanil 200 mcg, paciente se mantém cooperativo e em 
ventilação espontânea. Foi aplicada lidocaína 10% spray em re-
gião de orofaringe e base de língua, além de 1 ml de lidocaína 
gel em narina esquerda, para facilitar a descida do fibroscópio. 
Com a progressão do fibroscópio, foi instilada lidocaína a 0,1% 
pela via de trabalho do aparelho, além de doses endovenosas 
de propofol 20 mg. Após confirmação da intubação nasotra-
queal com o capnografia, o paciente foi induzido com propofol 
100 mg e atracúrio 25 mg, mantido em plano com sevoflurano 
a 2%. Ao término do procedimento, paciente extubado acor-
dado, em posição de cefaloaclive. DISCUSSÃO: O controle de 
via aérea representa um desafio e, na anestesiologia, diversas 
intervenções implicam na manutenção da permeabilidade de 
via aérea superior e ventilação. Nas últimas 3 décadas, com 
padronização e emprego de protocolos de segurança, hou-
ve uma diminuição de até 40 vezes no risco de complicações 
anestésicas em países industrializados, porém, esses desfechos 
desfavoráveis ainda persistem em números de 1 para 200.000.
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325 - Desafios na abordagem de uma gestante 
com via aérea difícil antecipada
Autores: Marcelo Sampaio Duran, Daniel Vieira de Queiroz, *Julia Pagy 
Gabriel

Instituição: Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro

JUSTIFICATIVA: As alterações fisiológicas próprias do perío-
do gravídico podem conferir uma maior dificuldade na abor-
dagem da via aérea da gestante. A maior parte dos casos que 
apresentam dificuldade na intubação traqueal ocorre em cirur-
gias de emergência ou fora dos horários rotineiros. Por isso, o 
planejamento de uma anestesia geral em gestantes deve le-
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var em consideração a disponibilidade de múltiplos dispositi-
vos de abordagem da via aérea, na tentativa de maximizar as 
chances de sucesso já na primeira tentativa de intubação. RE-
LATO DE CASO: Gestante de 39 anos, hipertensa, com pré-e-
clâmpsia sobreposta, com diabetes gestacional e obesidade 
mórbida - IMC 76 kg/m2. Foi admitida para indução de parto 
vaginal por pós-datismo. Durante a indução do trabalho de 
parto, a paciente evoluiu com um descolamento prematuro 
de placenta e perda sanguínea volumosa, sendo indicada ce-
sariana de emergência. Devido ao alto risco de instabilidade 
hemodinâmica, optou-se por realizar a cirurgia sob anestesia 
geral. No centro cirúrgico, a gestante apresentava, ao exame 
físico, vários preditores de via aérea difícil e relatou ingestão 
de alimentos sólidos duas horas antes. Com base na antecipa-
ção de dificuldade na abordagem da via aérea e no relato de 
alimentação recente, optou-se por realizar intubação traqueal 
com a paciente acordada, com anestesia tópica de língua e de 
orofaringe. O procedimento foi realizado com grande dificul-
dade, apesar da disponibilidade de bougie e videolaringoscó-
pio. DISCUSSÃO: Aspiração de sangue ou conteúdo gástrico é 
a principal causa de óbito materno associada à anestesia geral. 
Essa estatística fundamenta a escolha pela intubação traqueal 
acordada em alguns cenários. O caso apresentado busca de-
monstrar a relevância de uma adequada avaliação dos predi-
cares de dificuldade na abordagem da via aérea, assim como 
da disponibilidade de múltiplos dispositivos auxiliares para 
abordagem. Além disso, o relato também destaca o provável 
benefício do uso precoce do videolaringoscópio já na primeira 
tentativa de intubação traqueal. 
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327 - Borramento visual transitório na 
Síndrome de Ressecção Transuretral de 
Próstata: relato de caso
Autores: Gabriela Citron Vedana, *Cristina Savian

Instituição: CET Anest Chapecó

JUSTIFICATIVA: A ressecção transuretral (RTU) de próstata é 
indicada na hiperplasia prostática benigna (HPB), em casos 
de adenomas com peso inferior a 60 gramas. A síndrome da 
ressecção transuretral de próstata é um conjunto de sinais e 
sintomas causados principalmente pela absorção do líquido 
irrigante vesical. RELATO DE CASO: Paciente com 70 anos, 79 
kg, com diagnóstico de HPB, ASA II, devido à hipertensão ar-
terial e diabetes mellitus tipo 2 compensados farmacologica-
mente, sem história significativa de doença cardiovascular ou 
neurológica. Realizada sedação consciente 2 mg midazolam 
e raquianestesia em espaço L3-L4 com bupivacaína isobárica 
15 mg e morfina 0,08 mg. Procedimento sem intercorrências, 
duração de 1 hora e 45 minutos, utilizada glicina a 1,5% como 
fluido de irrigação vesical, frasco localizado a 100 cm da mesa 
cirúrgica. Imediatamente após término da cirurgia, pacien-
te queixa-se de borramento visual e escurecimento da visão. 
Ao exame físico, sinais vitais estáveis, ausculta pulmonar sem 
crepitantes e reflexos visuais intactos. Solicitada dosagem de 
sódio sérico, com resultado de 132 mEq/L (VR 135-145). Pres-

crita furosemida 20 mg EV e restrição hídrica. Uma hora após 
o medicamento, apresentou melhora da visão, repetido exame 
com resultado de 135 mEq/L. Retorno completo da visão após 
duas horas. DISCUSSÃO: A hiponatremia é o distúrbio eletro-
lítico mais comum, no caso da RTU de próstata ocorre devido 
à absorção do fluido irrigante, sendo assim hipervolêmica. A 
quantidade de líquido absorvido relaciona-se ao tempo de 
ressecção, quantidade e tamanho dos seios venosos abertos 
e à diferença entre a pressão hidrostática do fluido e a pressão 
venosa na loja prostática, recomendando-se limitar o tempo 
de ressecção em uma hora e a altura do frasco de irrigação a 
60 cm da mesa cirúrgica. O líquido de irrigação ideal deve ser 
isotônico, inerte eletricamente, transparente, não tóxico, fácil 
de esterilizar e de baixo custo, sendo a glicina, a solução mais 
utilizada. Há indicação formal para bloqueio do neuroeixo, a 
não ser nos casos de contraindicação absoluta, uma vez que 
anestesia geral pode mascarar sinais e sintomas precoces de 
absorção do líquido ou de perfuração da cápsula prostática, as-
sim como também há recomendação de nível de bloqueio em 
torno de T10. Em casos de aparecimento dos sintomas no tran-
soperatório, o cirurgião deve ser informado e o procedimento 
imediatamente interrompido. 
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328 - Amaurose irreversível pós-cirurgia 
bucomaxilofacial
Autores: Célia Diniz Lima Grossi, Soraia Menezes Genelhú, Estefanie 
Deoclecio Denadai, *Paulo Rafael Matos de Almeida, Suelen Morais 
Sírio Rocha

Instituição: Vitória Apart Hospital

JUSTIFICATIVA: A amaurose pós-operatória é uma compli-
cação rara que ocorre, na maioria dos casos, após cirurgias de 
coluna, mas está relatada em diversos procedimentos. Fatores 
como anemia, hipertensão arterial, diabetes, obesidade e taba-
gismo são considerados de risco nesse contexto, porém nem 
sempre estão presentes. Além da duração do procedimento, 
o manejo anestésico tem grande impacto no seu surgimen-
to e, por isso, merece destaque. RELATO DE CASO: Mulher, 
44 anos, 49 kg, artrite idiopática juvenil, submetida à cirurgia 
ortognática para reconstrução de mandíbula. Preditora de via 
aérea difícil. A monitorização constou de oximetria de pulso, 
PNI, eletrocardiograma D2, V5, capnografia, analisador de ga-
ses, monitorização de relaxamento muscular e temperatura 
corporal com uso de manta térmica. Optou-se por Intubação 
nasotraqueal acordada, com auxílio de broncofibroscópio, 
após sedação com remifentanil e dexmedetomidina em infu-
são contínua. Manutenção anestésica, com adição de sevoflu-
rano. O procedimento durou 13 horas e o controle pressórico 
foi garantido através de vasopressores admnistrados de forma 
intermitente. A diurese foi satisfatória 0,7ml.kg.h. Foi extuba-
da em sala e encaminhada à UTI ao término do procedimento. 
Notou-se a presença de edema acentuado em topografia ci-
rúrgica, principalmente em hemiface esquerda. No pós-opera-
tório imediato houve queixa de dor e diminuição da acuidade 
visual ipsilateral, evoluindo com perda total da visão do olho 
esquerdo ainda na internação. Foi então submetida a exames 
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oftalmológicos, os quais evidenciaram Neuropatia Óptica Is-
quêmica Posterior Perioperatória. DISCUSSÃO: Embora a pre-
ocupação com amaurose pós-operatória se dê principalmente 
nas cirurgias cardíacas e de coluna, é necessário sempre estar 
atento a essas complicações. Há, na literatura, diversos relatos 
de pacientes sem fatores de risco que evoluíram com Neuro-
patia Óptica Isquêmica, sendo inclusive questionado um defei-
to individual na autorregulação da pressão intraocular . Dessa 
forma, diante de uma cirurgia de grande porte, sobretudo com 
risco de sangramento intraoperatório, tal complicação deve 
sempre ser temida. Nesse ínterim, devem ser encorajados: o 
cuidado com a hidratação, evitando-se excesso de cristaloides, 
o controle rigoroso da pressão arterial e um exame oftalmoló-
gico pré-operatório nos pacientes de alto risco.
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329 - Manejo anestésico em gestante com 
extenso tumor mediastinal
Autores: Célia Diniz Lima Grossi, Soraia Menezes Genelhú, Fernanda 
Teles Ribeiro, *Paulo Rafael Matos de Almeida

Instituição: Vitória Apart Hospital

JUSTIFICATIVA: O surgimento de tumores mediastinais é raro 
durante a gestação, sendo o Linfoma de Hodgkin o subtipo 
mais comum por ser mais prevalente em mulheres em idade 
fértil. Seu diagnóstico nos estágios iniciais é difícil, visto que os 
sintomas se assemelham às queixas inerentes à gravidez. A in-
dução anestésica durante o parto, associada às alterações ana-
tomofisiológicas da gestante, com massa mediastinal repre-
sentam um desafio para o anestesiologista. RELATO DE CASO: 
Gestante com 36 semanas GIIPIA0, 39 anos, 76 kg, submetida 
à cesariana eletiva. Portadora de extensa massa em medias-
tino anterior medindo 12,6 x 9,1 x 12,5cm (LxAPxT). Histórico 
de internação há dois meses, com insuficiência respiratória 
grave, derrame pleural e pericárdico, associado à Síndrome da 
Veia Cava Superior. Realizou toraco e pericardiocentese, bem 
como biópsia guiada por USG, que permitiu o diagnóstico de 
Linfoma Não Hodgkin do subtipo difuso de grandes células B. 
Realizou tratamento com corticoterapia, associado a três ciclos 
de quimioterapia antes do parto. Optou-se pela realização de 
anestesia peridural contínua, com punção em L3/L4. Foi intro-
duzido cateter, através do qual se realizou, após dose teste com 
3 ml de lidocaína 2%, com epinefrina 1:200.000, infusão de três 
doses de 5 ml da mesma solução e 100 mcg de fentanil, com in-
tervalos de 5 minutos para mensuração da altura do bloqueio, 
através do teste da sensibilidade térmica. A monitorização 
constituiu-se de PAM , ECG (DII, V5) e SpO2. Infundiu-se 2 mg de 
morfina via cateter ao final do procedimento e encaminhada 
à UTI. DISCUSSÃO: A presença de massa mediastinal na ges-
tante, associada ao deslocamento cefálico do diafragma e à 
compressão de veia cava inferior pelo útero gravídico, compro-
metem tanto a mecânica respiratória quanto o retorno venoso 
dessas pacientes. Dessa forma, o bloqueio simpático induzido 
pela anestesia pode ser catastrófico se não bem mensurado. 
Ademais, tanto o parto vaginal quanto a anestesia geral são 

desencorajados. O primeiro, devido ao aumento da pressão in-
tratorácica e intrabdominal durante as contrações. Já o segun-
do porque a diminuição do tônus muscular, devido à anestesia 
geral, associado à diminuição da capacidade residual funcional 
durante a gravidez e à redução do volume pulmonar, por conta 
do tumor, tornam a pré-oxigenção menos efetiva e a intuba-
ção ainda mais desafiadora, estando relacionada ao aumento 
da morbimortalidade. É proposto que pacientes com com-
pressão de mais de 50% das vias aéreas inferiores devam ter 
as veias femorais previamente canuladas para possível bypass 
cardiopulmonar.
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332 - Bloqueio de neuroeixo lombossacral, 
abordagem de Taylor, em paciente com 
miopatia congênita
Autores: André Santana Prata, Grazielle Rodrigues Silva, Guilherme 
Peixoto Mendonça, Bruno Zeuxis de Siqueira, *Maysa Siqueira Oliveira 
Pinheiro, Larissa Maria Puridade Maciel

Instituição: SES-DF: Hospital Regional de Taguatinga

JUSTIFICATIVA: A anestesia para pacientes com miopatia 
congênita apresenta desafios devido às particularidades da 
anestesia geral e difícil acesso ao neuroeixo pela coluna tora-
colombar. No caso descrito, o bloqueio via sacral, abordagem 
Taylor, foi realizado como uma opção viável para esses pacien-
tes. CASO: Gestante, 34 anos, 76 kg, ASA P2, por antecedente 
de miopatia congênita, com tetraplegia e tetraparesia flácida 
arreflexa, Mallampati 3, macroglossia, sem outros preditores 
de VAD. Admitida neste serviço com 36 sem gestacionais para 
cesariana devido ao diagnóstico fetal de Síndrome de Patau. 
Histórico familiar de hipertermia maligna, avaliação neuroló-
gica orientando restrição ao uso de bloqueadores muscula-
res, opioides, benzodiazepínicos, barbitúricos e anestésicos 
inalatórios. Negou alergias, outras comorbidades e uso de 
medicações. Na sala operatória, foi monitorizada, proposta a 
realização de anestesia subaracnóidea. Posicionada sentada 
e realizadas tentativas de punção lombar em espaços L2-L3 e 
L3-L4 com agulha 25G Quincke, sem sucesso. Optado, então, 
por mudança da abordagem para punção de Taylor L5-S1, com 
sucesso. Feita injeção subaracnóidea de bupivacaína 0,5% 
10,5 mg e sulfentanil 2 mcg, sem intercorrências. Latência de 
15 minutos para bloqueio motor, tátil e doloroso em nível T7-
T8, sem repercussão hemodinâmica. Duração do bloqueio de 
três horas, sem complicações. DISCUSSÃO: Objetivando-se 
evitar a disrreflexia autonômica reflexa no intraoperatório, a 
anestesia no paciente com tetraplegia é necessária, embora 
este não tenha completo domínio de suas funções motoras 
e táteis. Ademais, pacientes com miopatias apresentam parti-
cularidades no ato anestésico devido a alterações anatômicas, 
rotação de coluna, dificuldades de posicionamento e acesso ao 
neuroeixo, obliteração de espaços interespinhais, restrição ao 
uso de fármacos venosos, como opioides e bloqueadores neu-
romusculares, além da predisposição à hipertermia maligna. A 
anestesia subaracnóidea com abordagem de Taylor mostra-se 
como uma resolução viável para estes casos. A punção é fei-
ta na região sacral, sob técnica paramediana, nível L5-S1, em 
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que se verifica maior espaço interlaminar da coluna vertebral. 
A sua falha de bloqueio está relacionada principalmente à difi-
culdade técnica da realização, o que se correlaciona ao grau de 
experiência e de treinamento técnico do anestesiologista que 
a realiza. Apesar do desafio técnico para o profissional que re-
aliza a punção de Taylor, essa se mostra como uma eficaz reso-
lução com bloqueio efetivo para o curso operatório, evitando 
uma abordagem de via aérea e anestesia geral em pacientes 
com maior complexidade.
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333 - Pneumoencéfalo, uma rara complicação 
pós-punção inadvertida de dura-máter: 
relato de caso
Autores: Carlos Gilberto Rabelo Borba Carvalho, Alipio Agra Lima 
Filho, *Sebastião José de Barros Neto, Otávio Damázio Filho, Jane 
Auxiliadora Amorim

Instituição: Centro de Ensino e Treinamento do Hospital Universitário 
Osvaldo Cruz, Recife, PE 

JUSTIFICATIVA: A principal complicação relacionada à anes-
tesia peridural é a punção inadvertida da dura-máter, frequen-
temente acompanhada de cefaleia postural devido ao extrava-
samento de LCR pelo orifício de perfuração. Pneumoencéfalo 
associado à punção da dura-máter é uma rara complicação. 
O objetivo desse estudo é descrever um caso de pneumoen-
cefalo pós-punção inadvertida de dura-máter. RELATO DE 
CASO: Mulher, 40 anos, IMC 26,17 kg/m2, estado físico ASA I, 
programada para dermolipectomia sob anestesia peridural e 
sedação. Ao chegar na SO, após acesso venoso, foi monitoriza-
da com cardioscópio, pressão não invasiva, oxímetro de pulso 
e realizada sedação com 3 mg de midazolam associada a 100 
mcg de fentanil. Em posição sentada, foi realizada a punção no 
interespaço T9-T10 com agulha Tuohy 18G, utilizando a técnica 
de Dogliotti. Durante o procedimento, houve punção inadver-
tida da membrana dura-máter/aracnoide evidenciada pelo re-
torno de LCR pelo mandril da agulha. Optou-se pela realização 
de uma raquianestesia com 15 mg de bupivacaína associada a 
80 mcg de morfina, injetados através da agulha de peridural. 
Houve falha total do bloqueio, sendo então a cirurgia reali-
zada sob anestesia geral balanceada. Procedimento cirúrgico 
realizado sem intercorrências em aproximadamente duas ho-
ras. Após 24 horas, a paciente queixou-se de cefaleia de in-
tensidade moderada (EVA=6) em região occipital, que piorava 
com a deambulação e aliviava com o decúbito dorsal. Foram 
adicionadas à prescrição pós-operatória: dipirona, cafeína e 
hidratação. Evoluiu com melhora considerável da cefaleia nas 
18 horas seguintes, recebendo alta hospitalar. Em domicílio, foi 
mantida a mesma prescrição, com orientação de repouso rela-
tivo. Nas 12 horas após a alta hospitalar (3oDPO), houve piora 
considerável da cefaleia, de caráter postural e forte intensidade 
(EVA=10). Nesse momento, retornou ao hospital, realizada uma 
tomografia do crânio sem contraste que evidenciou: pequena 
quantidade de conteúdo gasoso nos cornos frontais dos ven-
trículos laterais, mais evidente à esquerda. O exame neuroló-
gico era normal, optou pelo tratamento conservador com a 
paciente sob observação em UTI. Após 36 horas, com melhora 

parcial da cefaleia, foi iniciada deambulação de forma progres-
siva. Recebeu alta hospitalar após 48 horas, com orientação 
para acompanhamento clínico e realização de tomografia de 
crânio até a resolução espontânea do pneumoencéfalo, que 
ocorreu após cinco dias da alta hospitalar 9oDPO. DISCUSSÃO: 
O caso descrito difere do habitual tanto pela intensidade da 
cefaleia como pela evolução mais prolongada até a completa 
remissão da dor de cabeça, quando os sintomas são decorren-
tes da presença de ar nos ventrículos cerebrais. 
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337 - Raquianestesia em gestante com 
pancitopenia por síndrome mielodisplásica: 
relato de caso 
Autores: Marco Antônio Figueiredo Costa de Souza, André Santana 
Prata, Pedro Thiago Hideyuki Takagi, Guilherme Peixoto Mendonça, 
Bruno Zeuxis de Siqueira, *Maysa Siqueira Oliveira Pinheiro

Instituição: SES-DF - HRT- Hospital Regional de Taguatinga

JUSTIFICATIVA: A raquianestesia é um bloqueio anestésico 
de fundamental relevância e muito difundido no contexto 
da obstetrícia. Tratando-se de uma punção de neuroeixo, exi-
ge cuidados importantes em pacientes com plaquetopenia, 
dado o risco de hematomas. CASO: Gestante, 39 anos, 32 sem. 
gestacionais, 65 kg, ASA P3, dá entrada no serviço do Hospi-
tal Reginal de Taguatinga-HRT, com indicação de cesárea de 
urgência. Histórico prévio de Síndrome mielodisplásica a es-
clarecer, com antecedentes de múltiplas transfusões, com res-
ponsividade e ascensão plaquetária pós-transfusão. Ao exame 
físico em REG, eupneica, hidratada, hipocorada (3+/4+), com 
preditores de VAD: distância tireo-mentoniana <6 cm, microg-
natia, pescoço curto e globoso, macroglossia e Mallampati III. 
Alterações laboratoriais evidenciando pancitopenia com Hb 
7,4g/dL e plaquetas 49.000/mm3. A equipe de hematologia 
orientou transfusão prévia de 7UI de plaquetas e 7UI, após 
procedimento. Paciente em SO, monitorizada e posicionada 
para realização de raquianestesia. Realizado bloqueio sob téc-
nica asséptica, com botão anestésico, punção única subdural, 
nível L3-L4, com agulha 27G Quincke, injeção de bupivacaína 
0,5% 17 mg e morfina 80 mcg. Latência de 10 minutos, com 
bloqueio motor, térmico e tátil nível T5-T6, sem repercussão 
hemodinâmica. Durante cirurgia realizada, expansão volêmi-
ca com 1,500 ml de ringer lactato. Duração do bloqueio por 
aproximadamente quatro horas, sem efeitos adversos. O pro-
cedimento cirúrgico teve acompanhamento pós-operatório 
sem evidência de complicações. DISCUSSÃO: Paciente ges-
tante tem suas particularidades pelas alterações fisiológicas, 
hemodinâmicas e respiratórias intrínsecas da gestação. Neste 
contexto, a escolha da técnica de bloqueio neuroaxial é pre-
ferencial à anestesia geral. A punção lombar em paciente com 
plaquetopenia representa um importante desafio anestésico, 
dado os riscos de hematomas e complicações neuromotoras 
pós-operatórias. No caso em questão, a raquianestesia, mesmo 
em se tratando de uma paciente com mielodisplasia, associa-
da à repercussão trombocitopênica, se consagrou como uma 
escolha segura. Isso foi possível devido a um preparo prévio 
otimizado, com transfusão plaquetária e técnica anestésica as-
sertiva: punção única, agulha menos traumática, favoreceram 
o desfecho deste procedimento, visto que alguns estudos têm 
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demonstrado risco relativo baixo de hematomas em pacientes 
nas quais foram realizadas punções com plaquetopenia entre 
0-49.000/mm3.
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346 - Convulsão após bloqueio regional 
oftalmológico em paciente candidata à 
vitrectomia posterior: relato de caso
Autores: Terezinha Wilma Alkmim de Rezende, Wendhell Barros de 
Melo, *José Lucas Ubaldo Melo Gomes, Felipe José Medeiros de Oliveira, 
Thalita Pires da Silva, Ana Maria Vilela Bastos Ferreira

Instituição: Hospital das Clinicas da UFMG

JUSTIFICATIVA: Em cirurgia oftalmológica, os bloqueios re-
gionais se destacam como técnica anestésica. Apesar do baixo 
índice de complicações, é imperativo o conhecimento das pos-
síveis intercorrências e, assim, adotar medidas preventivas e te-
rapias adequadas quando necessárias. Dentre as complicações 
descritas, cita-se perfuração de globo ocular, hemorragia retro-
bulbar, anestesia do tronco encefálico e convulsões. RELATO 
DE CASO: MDS, sexo feminino, 80 anos, 76 kg, em tratamento 
otimizado para hipertensão arterial sistêmica e arritmia supra-
ventricular, candidata à vitrectomia posterior em olho esquer-
do para tratamento de descolamento retiniano. A paciente foi 
admitida consciente, PNI 122x68 mmHg, FC 64 bpm, SpO2 97% 
e com bom padrão respiratório. Após monitorização, realizada 
venóclise com cateter 22G, seguido de sedação com 1 mg de 
midazolam e 25 mcg de fentanil. Após antissepsia periorbitá-
ria, procedeu-se à punção em região infero-temporal esquer-
da, com agulha 20 x 5,5 mm e injeção de 5 ml de bupivacaína 
0,75% com adição de hialuronidase a 10 U/ml no espaço ex-
traconal. O agulhamento foi atraumático, aspiração negativa 
para sangue e não foi percebido hipertensão ocular durante 
o procedimento. Após alguns minutos, notou-se persistência 
da movimentação do músculo reto medial esquerdo. Assim, 
optou-se por novo bloqueio com 2 ml de bupivacaína 0,75% 
com hialuronidase a 10 U/ml na região canto-medial esquerda, 
agulhamento também atraumático e com aspiração negati-
va. Em segundos, a paciente evoluiu com hipertensão arterial 
(188x100 mmHg), taquicardia FC 138 bpm, confusão mental 
e movimentos tônico-clônicos generalizados. Foi garantida a 
patência das vias aéreas; oferecido FiO2 1,0 por máscara facial 
e infundido 4 mg de midazolam EV. Após um minuto, houve 
interrupção dos abalos musculares e retorno à pressão arterial 
e frequência cardíaca basais e a paciente voltou a responder 
comandos. Discutido com equipe cirúrgica e, levando em con-
sideração o controle do quadro e a necessidade de tratamento 
retiniano, decidiu-se por dar sequência ao procedimento. O 
transoperatório ocorreu sem intercorrências e a paciente foi 
encaminhada à SRPA consciente, alerta, estável hemodinami-
camente e com bom padrão respiratório. DISCUSSÃO: Apesar 
de pouco frequentes, as complicações dos bloqueios oftalmo-
lógicos e seus tratamentos devem ser de conhecimento do 
anestesiologista que atua neste setor. Pode ocorrer dispersão 
do anestésico local para o SNC por punção inadvertida da bai-
nha do nervo óptico ou de vasos sanguíneos. As boas práticas 

anestésicas, incluindo o uso de agulhas de menor calibre, pun-
ções atraumáticas e aspiração antes da injeção do anestésico, 
podem minimizar a ocorrência de complicações. Se manejados 
prontamente, a evolução desses casos tende a ser favorável, 
como descrito. Também deve ser avaliada a necessidade de 
suspensão ou não da cirurgia, que deve levar em conta a con-
dição clínica do paciente e o melhor momento para realização 
do procedimento.
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348 - Utilização de ácido tranexâmico em 
cirurgia bariátrica – Sleeve x desfecho de 
sangramento: um estudo controlado
Autores: Caio Marcio Barros de Oliveira, Plínio da Cunha Leal, Sérgio 
Sousa Sena Santos, *Ciro Sousa de Moura Fé,  Eduardo José Silva Go-
mes de Oliveira,  Roger Moura de Brito

Instituições: Hospital São Domingos - Universidade Federal do Ma-
ranhão

JUSTIFICATIVA: A obesidade é uma doença que já pode ser 
considerada uma questão mundial e tem sido assunto de de-
bate entre os profissionais da saúde. Dentre as formas de tra-
tamento, a cirurgia bariátrica é alternativa para casos que não 
apresentam boa resposta ao tratamento clínico. No entanto, 
esse tipo de terapêutica apresenta riscos, como a possibili-
dade de complicações cirúrgicas, incluindo o sangramento. 
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Sobre a técnica Sleeve, caso de 
estudo, observa-se um alto índice de sangramento, podendo 
alcançar 10% dos casos. Dessa forma, o estudo demonstra se 
o uso de ácido tranexâmico em cirurgias bariátricas Sleeve é 
eficaz para o controle do sangramento. MÉTODO: Ensaio clí-
nico, prospectivo, paralelo, duplo cego, controlado, realizado 
com pacientes de 18 a 65 anos, estado físico ASA II ou III, sub-
metidos à cirurgia bariátrica Sleeve. Os pacientes selecionados 
receberam ácido tranexâmico por via venosa 1 g na indução 
da anestesia ou não, ou realizaram sobressutura, sem ácido 
tranexâmico. As cirurgias foram realizadas pela mesma equi-
pe cirúrgica. Foi utilizado o critério Enhanced Recovery After 
Bariatric Surgery para alta. Foram coletados dos prontuários 
dados sociodemográficos e clínicos. Também foram coletados 
dados de exames laboratoriais, como hemograma, coagulo-
grama e fibrinogênio no ato da indução da anestesia e com 24 
horas de pós-operatório. Para análise estatística, foram realiza-
dos os testes Qui-Quadrado, Análise de Variância e o post hoc 
foi realizado a partir do teste Bonferroni, a um nível de signifi-
cância de p < 0,05, utilizando-se o programa estatístico SPSS 
21.0. RESULTADOS: No total, 90 pacientes foram incluídos no 
estudo; 31, no grupo controle; 30, no grupo ácido tranexâmi-
co; 28, no grupo sobressutura e 1 paciente foi excluído. Não 
houve diferença estatística entre os grupos no pré-operatório. 
Nas variáveis avaliadas no intraoperatório, houve utilização de 
número maior de cargas no grupo do ácido tranexâmico que 
no grupo controle (p = 0,005). Contudo, o volume de sangra-
mento foi maior no grupo controle do que no grupo do ácido 
tranexâmico (p = 0,013). Nas variáveis avaliadas no pós-opera-
tório, pode-se perceber que os pacientes do grupo do ácido 
tranexâmico tiveram maior valor de hemoglobina (p = 0,023), 
hematócrito (p < 0,001), maior atividade de protrombina (p = 
0,004) e menor valor de relação normatizada internacional (p 
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= 0,013) que o grupo controle. O grupo sobressutura também 
apresentou maior valor de hematócrito (p < 0,001) e atividade 
de protrombina (p = 0,004) que o grupo controle. Nenhum pa-
ciente do estudo apresentou complicações trombóticas rela-
cionadas ao uso de ácido tranexâmico. CONCLUSÃO: O uso de 
ácido tranexâmico foi efetivo em reduzir taxa de sangramento 
e tempo de permanência hospitalar. 
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351 - Infarto agudo do miocárdio sem lesões 
coronarianas obstrutivas após indução 
anestésica em paciente de baixo risco 
cardiovascular
Autores: José Fernando Amaral Meletti, Italo Pires Gomes, Julia Chi-
melli Gomes, *Rafael Mangini

Instituição: CET Disciplina de Anestesiologia Faculdade de Medicina de 
Jundiaí

JUSTIFICATIVA: Eventos adversos cardiovasculares apresen-
tam grande impacto na morbimortalidade perioperatória, com 
o potencial de piorar desfechos. Por essa razão, a classificação 
de risco para estes eventos no pré-operatório é mandatória, a 
fim de reduzir a incidência de tais complicações. O objetivo é 
relatar a ocorrência de infarto agudo do miocárdio (IAM), em 
paciente de baixo risco cardiovascular, submetida à ooforecto-
mia eletiva. RELATO DE CASO: Mulher, 51 anos, admitida para 
realização de ooforectomia direita por tumor ovariano, ASA II, 
portadora de hipertensão arterial em tratamento regular com 
losartana, > 7 METs, nega alergias. Sem antecedentes cardio-
vasculares. Ooforectomia esquerda prévia, sem intercorrên-
cias. Manejo anestésico, sedação leve com midazolam 2,5 mg e 
bloqueio peridural com ropivacaína 0,75% e morfina 2 mg, em 
seguida, pré-oxigenação adequada, indução venosa com fen-
tanil 250 mcg, propofol 130 mg e rocurônio 50 mg, seguido de 
intubação orotraqueal, sem intercorrências no ato anestésico. 
Após aproximadamente 10 minutos, apresentou instabilidade 
hemodinâmica, com cianose central, impossibilidade de aferi-
ção da pressão arterial, taquicardia supraventricular e ventri-
cular. Administrados 3 mg de metaraminol, sem melhora do 
quadro, evoluindo com supradesnivelamento do segmento ST 
nas derivações DII e AVF. Foi aventado o diagnóstico de trom-
boembolismo pulmonar (TEP), administrado 5000U de hepari-
na não fracionada, puncionado acesso venoso central guiado 
por ultrassonografia e iniciada infusão de dobutamina 10 mcg/
kg/min e noradrenalina 0,4 mcg/kg/min, obtendo-se estabili-
dade hemodinâmica. Submetida à angiotomografia pulmonar, 
descartando-se a hipótese de TEP, e à dosagem dos marca-
dores de lesão miocárdica, confirmando-se o diagnóstico de 
IAM (creatinofosfoquinase fração MB 12,33mg/dl e troponina 
0,764mg/dl). A cineangiocoronariografia excluiu lesões obstru-
tivas e evidenciou hipocinesia da parede inferior. Encaminhada 
à unidade coronariana, extubada após 24 horas, com evolução 
favorável. DISCUSSÃO: A ocorrência de IAM sem lesões obs-
trutivas coronarianas ou Minoca - Myocardial Infarction With 
Nonobstructive Coronary Arteries, tem como principais causas 
coronarianas: espasmo, disfunção microvascular, dissecção 
e tromboembolismo; e, não coronarianas: cardiomiopatia de 
Takotsubo e TEP. A ressonância magnética cardíaca é o padrão-
-ouro diagnóstico, detectando causas secundárias em 87% dos 

casos. Conclui-se, com o caso relatado, que Minoca pode aco-
meter pacientes de baixo risco cardiovascular e que evitar sua 
ocorrência no perioperatório é um desafio.
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353 - Edema pulmonar por pressão negativa – 
diagnóstico e tratamento precoces: relato de 
caso
Autores: Henrique Tadashi Katayama, Guilherme Tadashi Hono Batis-
ta, Carlos Júnio da Silva Correa, Camila Akemy Bansho, *Thaís Regina 
Shimada,  Zaqueu Connor Silva Filho

Instituição: Hospital Universitário Cajuru

JUSTIFICATIVA: O edema pulmonar por pressão negativa 
(EPPN) é uma complicação pós-anestésica rara. Sua fisiopato-
logia envolve a geração de pressão negativa intratorácica, em 
geral após inspiração forçada contra alguma obstrução de via 
aérea superior (VAS) (e.g. laringoespasmo). Ocorrem: aumento 
do fluxo sanguíneo para o coração direito, aumento da pres-
são hidrostática no leito pulmonar e extravasamento de flui-
dos para o interstício. Pode advir de diferentes causas, como 
epiglotite, laringoespasmo ou mordedura do tubo orotraqueal 
por tempo prolongado. O quadro se apresenta com descon-
forto respiratório, taquipneia, hipoxemia e estertoração. O tra-
tamento baseia-se em suporte ventilatório, uso de diuréticos 
se houver sobrecarga hídrica, resolução das possíveis causas 
de obstrução e reintubação com ventilação protetora, quando 
necessário. A maioria dos casos tem resolução em menos de 24 
horas, sem sequelas. RELATO DE CASO: Homem de 22 anos, 
sem comorbidades, submetido à correção cirúrgica de fratura 
de clavícula esquerda. Procedimento realizado sob anestesia 
geral balanceada e ventilação mecânica (VM), com duração de 
três horas, durante as quais o paciente foi mantido em posição 
de Fowler, sem intercorrências. Ao término da cirurgia, o blo-
queio neuromuscular foi revertido. Após a extubação, paciente 
manteve-se sonolento, mas consciente. Porém, evoluiu com 
taquipneia e queda da saturação periférica de O2 (SpO2), sem 
melhora apesar do uso de cateter nasal e suporte de oxigênio. 
À ausculta, estertores finos em hemitórax direito. Diante do 
quadro e da refratariedade à ventilação com pressão positiva, 
optou-se por reintubação e VM com PEEP. Realizado raio-x de 
tórax em leito, que demonstrou aspecto de opacidade peri-
-hilar, sugestivo de edema agudo de pulmão. Administrados 
40 mg de furosemida e 4 mg de morfina pelo acesso venoso 
e realizada sondagem vesical de demora. Paciente mantido 
em VM por oito horas, com redução gradual de PEEP e extu-
bação com sucesso. Encaminhado para sala de recuperação 
pós-anestésica hemodinamicamente estável, eupneico e com 
spO2 de 94% em ar ambiente. DISCUSSÃO: O EPPN é um qua-
dro de edema pulmonar não cardiogênico. Fatores de risco in-
cluem sexo masculino, histórico de via aérea difícil, obesidade, 
entre outros. É importante que seja descartado sempre que 
pacientes evoluírem com quadro de desconforto respiratório 
pós-extubação. Deve-se tentar evitar e prever possíveis situa-
ções predisponentes a este quadro, como colapso de via aérea 
superior e laringoespasmo. Apesar de sua baixa incidência, o 
médico anestesiologista precisa estar preparado para identifi-
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car e conduzir da melhor maneira tal complicação.
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356 - Uso de antifibrinolítico em cirurgia de 
ressecção de osteossarcoma de fêmur com 
colocação de prótese femoral em criança
Autores: *Lorena Machado Marques, Diego Junior Queiroga de Aqui-
no, Andre Vinicius Campos Andrade, Felipe Silveira Ferreira, Thalita Pi-
res da Silva, Marcio Placedino Bicalho Martins.

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas 
Gerais (HC-UFMG)

JUSTIFICATIVA: O relato de caso discorre sobre o uso de antifi-
brinolítico em cirurgia pediátrica de grande porte. RELATO DE 
CASO: 12 anos, 40 kg e 1,50 m, previamente hígida, submetida 
à cirurgia de ressecção de osteossarcoma em diáfise femoral, 
com colocação de prótese. Monitorização com cardioscopia, 
oximetria e pressão arterial invasiva. Optado por anestesia 
combinada: analgesia de neuroeixo, via injeção única suba-
racnóidea de 1 mcg/kg de morfina e 5 mg de bupivacaína hi-
perbárica e anestesia geral balanceada, induzida com propofol 
2,5 mg/kg, lidocaína 1 mg/kg, fentanil 5 mcg/kg e atracúrio 0,5 
mg/kg e manutenção com sevoflurano 1 CAM. Realizado 2 g de 
ácido épsilon aminocapróico em bólus, após indução. Pacien-
te apresentou instabilidade hemodinâmica no perioperatório, 
com necessidade de noradrenalina. Encaminhada ao CTI intu-
bada, realizada transfusão de um concentrado de hemácias 
(CH) no pós-operatório imediato, evoluindo com melhora dos 
parâmetros hemodinâmicos e extubação após 24 h do término 
do procedimento. DISCUSSÃO: A perda sanguínea em cirurgia 
de grande porte deve ser bem avaliada devido aos desfechos 
negativos associados. Pacientes pediátricos têm volume san-
guíneo menor que adultos, porém apresentam mecanismos 
compensatórios mais eficientes. O uso de antifibrinolíticos em 
cirurgias pediátricas com potencial elevado de sangramento 
vem sendo estudado na busca de evidências no controle do 
sangramento e na redução da necessidade de transfusão de 
hemocomponentes. Apesar de grande parte dos estudos se-
rem realizados em adultos, no ambiente pediátrico as princi-
pais evidências científicas abordam o uso de antifibrinolítico 
em cirurgias para correção de escoliose, de craniocinostose e 
em cirurgia cardíaca, sendo escassos os trabalhos da aplicação 
em outros procedimentos. O ácido épsilon aminocaproico é o 
antifibrinolítico padronizado no hospital em que foi realizada 
a cirurgia e, apesar de seu uso ter benefícios controversos na li-
teratura quando comparado ao ácido tranexâmico, no caso em 
questão foi necessária transfusão de apenas um CH. Dito isso, 
o uso de antifibrinolíticos pode ser uma opção em pacientes 
pediátricos que são submetidos a cirurgias de grande porte, 
porém são necessários mais estudos com evidências de boa 
qualidade para a avaliar se há benefício clinicamente significa-
tivo nessa população.
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357 - Anestesia para correção de 
mielomeningocele intra-útero
Autores: *Vanessa Henriques Carvalho, Marcela Melo de Castro, Angé-
lica de Fátima de Assunção Braga, João Renato Benini Jr, Marcio Lopes 
Miranda

Instituição: Universidade Estadual de Campinas -UNICAMP

JUSTIFICATIVA: A mielomeningocele é uma forma grave de 
espinha bífida, estando associada a várias comorbidades, as 
quais podem ser atenuadas antes de se tornarem irreversíveis, 
com a precoce correção intra-uterina. Esta cirugia fetal pode 
ser realizada sob anestesia geral, com altas concentrações de 
agentes voláteis objetivando-se um ótimo relaxamento uteri-
no necessário para manter a perfusão e adequada exposição 
fetal. Descrevemos a técnica anestésica para correção intra-ú-
tero de mielomeningocele. RELATO DE CASO: Paciente de 29 
anos, 67 kg, 1,58 m, G2P1, com idade gestacional (24+4), ASA 
II, Mallampati 2, exames laboratoriais normais. Após esclareci-
mento sobre o procedimento cirúrgico e anestésico, foi sub-
metida à cirurgia fetal intra-útero para correção de mielome-
ningocele fetal em L4-L5. No pré-operatório, foram utilizadas: 
nifedipina, metoclopramida, omeprazol e sulfato de magné-
sio 4 g bólus/20 minutos, 12 horas antes da cirurgia, seguido 
de 1 g/hora, em infusão continua venosa.  Esse, foi mantido 
durante todo o procedimento cirúrgico até 12 horas no pós-
-operatório imediato. Monitorização constou de cardioscópio, 
pressão arterial invasiva, oxímetro de pulso, capnografia e ace-
leromiografia. Inicialmente foi realizada anestesia peridural e 
passagem de cateter cefálico para analgesia pós-operatória. A 
anestesia geral constou de sequência rápida após pré-oxige-
nação com O2 a 100% sob máscara com sufentanil, propofol 
e rocurônio, manobra de Sellick e intubação traqueal. Manu-
tenção anestésica com sevoflurano em concentração de 2%, 
veiculado em mistura de O2 e N2O (50%) e bólus de rocurônio. 
Durante a anestesia, foram observados três episódios de hi-
potensão arterial materna e corrigidos com efedrina. Parâme-
tros maternos e batimentos cardíacos fetais mantiveram-se 
normais. Após abertura da cavidade abdominal, foi realizada 
versão fetal, retirada de 150 ml de líquido amniótico, insufla-
ção de CO2 na cavidade uterina e início da correção da mielo-
meningocele. Após a correção do defeito, o líquido amniótico 
retirado foi substituído por solução fisiológica aquecida para 
manutenção do índice do líquido amniótico e o CO2 foi remo-
vido. Injetadas ropivacaína e morfina pelo cateter epidural e 
reversão do bloqueio neuromuscular com sugammadex, se-
guido de extubação. DISCUSSÃO: Algumas considerações são 
relevantes para o sucesso da anestesia: evitar aumento do tô-
nus uterino e hipotensão arterial materna, fatores que podem 
causar diminuição de fluxo sanguíneo placentário e asfixia 
fetal. O relaxamento uterino foi obtido com agentes voláteis 
e agentes tocolíticos, como o sulfato de magnésio, recomenda-
do também com o objetivo de se reduzir as concentrações de 
agentes voláteis e as repercussões materno-fetais. A anestesia 
e a imobilidade fetal também são imprescindíveis para o su-
cesso do procedimento. A analgesia pós-operatória previne o 
trabalho de parto prematuro. 
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366 - Anestesia geral em portador de 
citrulinemia
Autores: Débora Cristina Guerra Amaral Fóscolo, Bernardo Guimarães 
Maia, Pedro Henrique Costa Silva, *Ana Luiza Nunes Ferreira Tomaz

Instituição: Hospital Governador Israel Pinheiro

JUSTIFICATIVA: A citrulinemia é uma doença hereditária, au-
tossômica recessiva, resultado de um erro no metabolismo da 
uréia. A deficiência da enzima argininosuccinato sintetase cul-
mina com o acúmulo de amônia e outros metabólitos interme-
diários, alanina e glutamato, tóxicos ao sistema nervoso central 
por interferirem no metabolismo energético, nas vias de sínte-
se de neurotransmissores e de óxido nítrico. Resulta em atrofia 
cortical, dilatação ventricular e desmielinização. Nos portado-
res dessa doença, o manejo operatório é um desafio, tendo em 
vista que o estresse metabólico do procedimento anestésico-
-cirúrgico pode precipitar catabolismo proteico endógeno, le-
vando a hiperamonemia aguda e suas consequências, dentre 
elas: sinais neurológicos focais e alterações progressivas de 
consciência. RELATO DE CASO: Paciente 23 anos, sexo femini-
no, 40 kg, portadora de citrulinemia, com sequela neurológica 
secundária e epilepsia. Agendado procedimento odontológico 
para exodontia e restauração em ambiente hospitalar por difi-
culdade de instituição terapêutica em nível ambulatorial, devi-
do a trismo e macroglossia. Submetida previamente à prope-
dêutica que inclui: perfil de aminoácidos, de níveis de amônia e 
internação eletiva para controle glicêmico rigoroso no período 
de jejum. Procedimento realizado sob anestesia combinada: 
geral balanceada e loco-regional, com intubação nasotraqueal. 
Permaneceu estável hemodinamicamente, com manutenção 
de controle glicêmico que se estendeu ao pós-operatório até 
estabelecimento de via oral. DISCUSSÃO: O principal objetivo 
na anestesia de um paciente portador de citrulinemia é evitar 
o desenvolvimento de encefalopatia metabólica resultado de 
hiperamonemia, que pode estar associada à edema cerebral 
e à hipertensão intracraniana. Para tanto, é importante medi-
das para evitar o catabolismo, como: curtos períodos de jejum, 
baixa ingesta de proteínas e alta de carboidratos no pré-ope-
ratório e garantia de via de alimentação no pós-operatório. Do 
mesmo modo, faz-se necessária a manutenção dos medica-
mentos depuradores de amônia, parte do tratamento da do-
ença; e dos anticonvulsivantes, parte da terapêutica das crises 
convulsivas secundárias, atendo-se para o fato de que podem 
alterar o metabolismo de algumas drogas anestésicas. No caso 
de cirurgias com potencial de sangramento para o trato gas-
trointestinal, deve optar-se por passagem de sonda oro ou 
nasogástrica, pois a presença de sangue no conteúdo entérico 
pode desencadear descompensação, graças à carga proteica 
excessiva. Por fim, a escolha de anestésicos de curta duração 
auxilia no diagnóstico diferencial no caso de atraso no desper-
tar após anestesia geral.
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371 - Avaliação da profilaxia perioperatória de 
náuseas e vômitos, segundo o risco de NVPO 
predito: um estudo observacional transversal

Autores: Esther Alessandra Rocha, Alex Coutinho de Sousa, Maurício 
Faria Tetti, Rafael Pivovar de Camargo Rosa, *Natanael Pietroski dos 
Santos, Rebecca Midory Marques Monteiro

Instituição: Faculdade de Medicina do ABC

JUSTIFICATIVA: Náuseas e vômitos pós-operatórios (NVPO) 
são comuns, porém, podem ser prevenidos. OBJETIVOS: O 
objetivo primário foi identificar a adequabilidade da profila-
xia antiemética, de acordo com a escala de Apfel simplificada 
(EAS), em um hospital terciário. MÉTODO: Estudo observacio-
nal transversal. Os dados obtidos partiram da análise do pron-
tuário do participante, assim como entrevista realizada até seis 
horas após o término do procedimento cirúrgico durante o 
mês de janeiro de 2020. RESULTADOS: Foram analisados da-
dos de 84 participantes, com 50 ± 15 anos (média ± DP), 23% 
ASA I, 63% ASA II  e 13.6% ASA III. A prevalência de NVPO foi de 
14,8%, sem relação com o tipo de cirurgia realizada (p = 0,97). 
Não observamos diferença quanto à incidência de NVPO de-
vido à técnica anestésica (p = 0,74), mesmo quando compara-
da manutenção venosa à inalatória (p = 0,44). Segundo a ESA, 
39,5% apresentaram baixo risco para NVPO, 37% risco interme-
diário e 23,5% alto risco. A inadequabilidade da profilaxia an-
tiemética foi de 60,5%, sendo excessiva em 37% e insuficiente 
em 23,5%. A taxa de profilaxia insuficiente no grupo de alto ris-
co chegou a 52,6%, sendo de 30%, quando risco intermediário 
e inexistente, quando baixo risco (p < 0,001). O grupo de baixo 
risco, entretanto, apresentou alta taxa de profilaxia excessiva 
(65,7%). CONCLUSÃO: Encontramos alta prevalência de ina-
dequabilidade na administração da profilaxia antiemética. O 
ajuste da profilaxia de NVPO, de acordo com a EAS em todos os 
níveis de risco de NVPO no hospital avaliado, poderia reduzir 
a incidência de NVPO e personalizar o cuidado sem expor os 
pacientes a profilaxias desnecessárias.
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382 - Manejo anestésico de gestante com 
feocromocitoma, CIA e hipertensão arterial 
pulmonar
Autores: *Catia Sousa Govêia, Mauricio Daher Andrade Gomes, Helga 
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JUSTIFICATIVA: O feocromocitoma tem incidência de 0,007% 
em gestantes, com alta morbimortalidade materno-fetal. 
Apresenta-se caso de anestesia para gestante com feocromo-
citoma, comunicação interatrial (CIA) e hipertensão pulmonar 
(HP). CASO CLÍNICO: gestante de 24 anos, com IG 36 semanas 
e 6 dias, G3P2C2, com feocromocitoma, CIA tipo Ostium Secun-
dum, com repercussão hemodinâmica e HP, secundária à CIA. 
Acompanhada por equipe multidisciplinar, em uso de meto-
prolol 25 mg e doxazosina 2 mg. Antecedente de cesariana por 
sofrimento fetal agudo sob raquianestesia, com episódios de 
taquiarritmia, com necessidade de cardioversão no pós-ope-
ratório. Admitida para interrupção da gestação por via cirúr-
gica. Após monitorização básica, PAI e acesso venoso central, 
realizado ecocardiograma transtorácico, com visualização de 
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aumento significativo de câmaras direitas. Anestesia peridural 
sequencial com instalação de cateter em L3, administração de 
lidocaína 2% em alíquotas de 5 ml a cada 15 minutos até insta-
lação de bloqueio em T6 (total de 15 ml). Procedimento sem in-
tercorrências ou alterações hemodinâmicas abruptas. Recém-
-nascido com Apgar 8/10. Realizado TAP block bilateralmente 
com 10 ml ropivacaína 0,4%. Encaminhada à UTI hemodina-
micamente estável, tendo recebido alta no dia seguinte. DIS-
CUSSÃO: A literatura preconiza que, quando o diagnóstico de 
feocromocitoma é anterior à idade gestacional de 23 semanas, 
deve-se realizar a exérese do tumor durante a gestação para 
minimizar as consequências dos alfa e beta bloqueadores para 
o feto. Após a 23a semana, a altura do fundo uterino restringe o 
acesso ao tumor, especialmente se acesso laparoscópico. Aqui, 
optou-se pelo parto cesáreo na 36a semana, com programa-
ção de adrenalectomia em 2o tempo. A anestesia de neuroeixo 
evita a manipulação das vias aéreas da gestante, evita o efeito 
relaxante dos anestésicos inalatórios sobre a musculatura ute-
rina e não expõe o feto a anestésicos. Neste caso, a anestesia 
peridural com cateter permitiu que pequenas doses de anes-
tésicos fossem administradas sequencialmente, minimizando 
seus efeitos adversos sobre a resistência vascular sistêmica. A 
anestesia neuroaxial em dose única está associada a risco de 
anestesia insuficiente ou excessiva, que poderia levar a um co-
lapso hemodinâmico, como ocorrido no parto anterior. A anes-
tesia geral, por outro lado, devido à ventilação com pressão po-
sitiva, poderia reduzir o retorno venoso, prejudicando a função 
ventricular direita já comprometida, além de estar relacionada 
a maior mortalidade em gestantes com HP. A indução anes-
tésica em portadores de feocromocitoma é desafiadora, pois 
deve ser lenta, a fim de evitar resposta simpática exacerbada 
durante a intubação; por outro lado, a gestante, por apresentar 
gastroparesia, idealmente deve ser intubada em sequência rá-
pida, para minimizar o risco de broncoaspiração. 
Referência
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384 - Ácido tranexâmico profilático reduz 
hemorragia periparto: metanálise de ensaios 
clínicos randomizados
Autores: *Catia Sousa Govêia, Gabriel Magalhães Nunes Guimarães, 
João de Souza Malan, Ivo de Castro Assis, Rafael Sanches Ferreira, De-
nismar Borges de Miranda

Instituições: CET Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília 
- Secretaria de Saúde Municipal de Goiânia

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Uma das principais causas de 
mortalidade materna é a hemorragia pós-parto, com necessi-
dade de estratégias eficazes e custo-efetivas para preveni-la. 
O objetivo do estudo foi avaliar o efeito do ácido tranexâmi-
co (TXA), administrado profilaticamente em gestantes, sobre 
o volume de sangramento periparto. MÉTODO: Metanálise 
de ensaios clínicos randomizados e duplo-cegos, com ges-
tantes avaliadas durante e após o parto, independente da 
via de parto, sobre o efeito da administração profilática de 
ácido tranexâmico no sangramento. Foram incluídos artigos 
em língua inglesa, publicados até janeiro de 2020, nas bases 
PubMed, Embase e Cochrane, utilizando-se na busca termos 
como postpartum, puerperal hemorrhage e tranexamic acid ou 
sinônimos, por meio de interlocutores AND e OR. Artigos ina-

cessíveis, duplicados, protocolos de pesquisa e que usaram 
controle ativo foram excluídos. Dois pesquisadores indepen-
dentes fizeram avaliação preliminar dos títulos/resumos com 
auxílio da ferramenta Rayyan. Para os selecionados, leitura 
completa dos textos para inclusão na amostra. No caso de dis-
cordância, um terceiro pesquisador fez a avaliação final. Dados 
referentes às pacientes, tipo de parto, volume do sangramento 
e variação da hemoglobina foram tabulados. Após cálculo do 
qui-quadrado de heterogeneidade, adotou-se modelo de efei-
tos randômicos com teste de DerSimonian-Laird para calcular 
a diferença de média (DM) e intervalos de 95% de confiança 
(IC95%), com auxílio do software Comprehensive Meta Analysis 
V3. RESULTADOS: Dos 631 resultados encontrados, 14 artigos 
foram selecionados, sendo que um estudo participou duas ve-
zes na análise por apresentar diferentes grupos de compara-
ção, totalizando 6,103 pacientes (3,073 no grupo TXA e 3,030 
no grupo controle). O uso profilático do TXA foi considerado 
fator de proteção por diminuir o volume total de sangramen-
to quando comparado ao grupo controle (DM: 106,51 ml; IC 
95% -135,33 a -77,69; p<0,001). Com relação à via de parto, 
a redução foi ainda maior na cesariana (DM: -139,40 ml; IC 
95% 170,36 a -108,44 ml; p<0,001) do que no parto vaginal 
(DM: -48,99 ml; IC 95%: -91,42 a -6,56 ml, p=0,002). Apenas 
seis estudos analisaram variação de hemoglobina; houve 
redução na variação no grupo TXA (DM: -0,37 g/dL; IC 95% 
-0,60 a -0,14 g/dL; p=0,002). CONCLUSÃO: O TXA administra-
do profilaticamente mostrou-se capaz de reduzir o volume 
de sangramento no período periparto, independente da via 
de parto, porém com impacto maior na cesariana. Também 
diminuiu a variação de hemoglobina. Porém, deve-se consi-
derar se o tamanho do efeito apresenta significância clínica 
suficiente para justificar sua recomendação de rotina.
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387 - Infarto agudo do miocárdio em 
emergência cirúrgica
Autores: Sigmar Aurea Cabral, Fabricio Rocha Gomes, *Rodrigo Ferrei-
ra Monteiro, Letícia Dutra Cerqueira Ambrósio, Antônio Roberto Carra-
retto, Alex Menegardo Miranda

Instituição: UFES

JUSTIFICATIVA: As complicações cardíacas são as mais co-
muns e as que denotam maior morbimortalidade no periope-
ratório de cirurgias não cardíacas, sendo o infarto agudo do 
miocárdio (IAM) um problema cada vez mais incidente. O risco 
de IAM é maior nos três primeiros dias do procedimento, sendo 
a maioria dos eventos no pós-operatório imediato. Este relato 
tem como objetivo mostrar a dificuldade e a importância do 
diagnóstico per-operatório de IAM. RELATO DE CASO: Pacien-
te feminino, 69 anos, 75 kg, 1,72 m, estado físico ASA IIIE, leva-
da à sala de operação (SO) por abdome agudo obstrutivo, ins-
tável hemodinamicamente (pressão arterial não invasiva (PNI) 
75x44 mmHg e frequência cardíaca (FC) 122 bpm). Realizada 
anestesia geral balanceada, com intubação orotraqueal em se-
quência rápida. Mantido controle de PNI e FC durante o proce-
dimento, que teve duração de 300 minutos para realização de 
enterectomia segmentar, com anastomose primária. Paciente 
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encaminhada ao CTI em grave estado geral, com aumento pro-
gressivo das doses de noradrenalina. Na manhã posterior, foi 
realizado eletrocardiograma que evidenciou taquiarritmia com 
QRS alargado sugestivo de taquicardia ventricular (TV) e Blo-
queio do ramo esquerdo (BRE) novo e marcadores de necrose 
miocárdica positivos (troponina ultrassensível 5 ng/mL e CKMB 
500 U/mL). Ecocardiograma à beira leito indicando disfunção 
sistólica moderada com fração de ejeção de 37%. Aventada 
a hipótese de IAM, foi levada à sala de hemodinâmica (SH). 
Recebida com noradrenalina 1,6 mcg/kg/min e acidemia 
grave (pH <7.0). Monitorou-se conforme a Resolução CFM no 
2.174 de 2017. Submetida à cineangiocoronariografia, com 
implantação de dois stents não-farmacológicos e passagem 
de balão intra-aórtico. Procedimento com duração de 90 mi-
nutos, sendo realizado midazolam 0,1 mg/kg/h e fentanil 50 
mcg/h em bomba de infusão contínua. Houve redução de 
noradrenalina para 0,42 mcg/kg/min, encaminhada para a 
UTI com piora do quadro e evoluindo a óbito. CONCLUSÃO: 
A isquemia aguda do miocárdio dá-se por desequilíbrio en-
tre demanda e oferta de oxigênio para músculo cardíaco. No 
pós-operatório imediato, diversos fatores podem levar a este 
evento. Por isso, é importante que haja um alto grau de sus-
peição do diagnóstico de IAM já no per-operatório, dada a 
ampla variedade de apresentações clínicas e o importante 
impacto no desfecho do paciente.
Referências

Gualandro DM, Calderaro D, Yu PC, et al. Infarto agudo do miocárdio após opera-
ções não cardíacas. Arq Bras Cardiol. 2012; 99:1060-7.

Conselho Federal de Medicina. Resolução no 2.174, de 14 de dezembro de 
2017. Dispõe sobre a prática do ato anestésico e revoga a Resolução CFM no 
1.802/2006. anexo I - Consentimento Livre e Esclarecido. Diário Oficial da União 
27 fev 2018; Seção 1.

389 - Scalp block e sedação em trepanação: 
relato de caso
Autores: Jose Eduardo Bagnara Orosz, Caroline Irene de Carvalho Zold, 
Marcos Paulo Borges Diniz, *Dênio Lopes de Almeida, Annelene Franzin 
Pastor Stripecke, Joseane Oliveira de Almeida

Instituição: Hospital da PUC Campinas

JUSTIFICATIVA: Scalp blocks são usados para uma variedade 
de procedimentos de cabeça e pescoço, bem como em neu-
rocirurgia ou no diagnóstico e tratamento da dor crônica. Em 
craniotomias, podem ocorrer reações hemodinâmicas adver-
sas, devido a eventos algogênicos ou reflexogênicos: inserção 
dos pinos cranianos, incisão do couro cabeludo, craniotomia 
e incisão dural. Essas reações podem ser moduladas por anes-
tesia local ou regional, com o benefício adicional da analgesia 
pós-operatória. RELATO DE CASO: paciente de 90 anos, sexo 
feminino, 50 kg e 1,55 m, hipertensa e hipotireoidea, com his-
tória de queda da própria altura e diagnóstico de hematoma 
subdural subagudo bilateral. Apresentava Glasgow 14, hemi-
paresia em dimídio direito e exames laboratoriais sem altera-
ções. Foi submetida à trepanação e drenagem do hematoma 
subdural, com a realização de scalp block e sedação. O blo-
queio periférico foi realizado com 15 ml de solução com lido-
caína e ropivacaína, ambas a 0,5%. A paciente foi sedada com 
dexmedetomidina em bomba de infusão contínua e suporte 
de oxigênio por catéter nasal. Durante todo o procedimento 
permaneceu estável hemodinamicamente e foi encaminhada 
à sala de recuperação com suporte de oxigênio. DISCUSSÃO: 
a anestesia em pacientes submetidos à trepanação deve con-

templar a estabilidade hemodinâmica frente ao forte estímulo 
nociceptivo da inserção de pinos cranianos. Em pacientes com 
autorregulação cerebral prejudicada, o aumento súbito na 
pressão arterial sistêmica pode causar um aumento abrupto 
na pressão intracraniana, que precipita a hipertensão intracra-
niana e pode alterar o prognóstico neurológico. O scalp block 
é uma técnica que minimiza as alterações hemodinâmica in-
traoperatórias e diminui a dor pós operatória. Pacientes com 
preditores de via aérea difícil, comprometimento pulmonar e 
serviços sem disponibilidade de vaga de UTI ou respirador na 
enfermaria podem se beneficiar da técnica associada de scalp 
block e sedação.
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391 - Condução elétrica por fio de aço da 
fixação esternal
Autores: Fabricio Rocha Gomes, Lucas Ventorim de Tassis, *Rodrigo 
Ferreira Monteiro, Izabella Foratini Mercier, Felipe Gustavo de Medeiros 
Santos, Letícia Dutra Cerqueira Ambrósio

Instituição: UFES

JUSTIFICATIVA: O bisturi elétrico é um equipamento que 
a partir da energia elétrica alternada comum, de baixa fre-
quência, gera correntes elétricas de altíssimas frequências e 
voltagens elevadas. O presente relato mostra arritmia cardía-
ca causada pela condução elétrica do fio de aço em uma es-
ternotomia prévia. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 68 
anos, ASA II (hipertenso e portador de valva mitral biológica), 
com proposta atual de revascularização do miocárdio. Moni-
torizou-se, conforme Resolução CFM no 2.174, puncionou-se a 
artéria radial esquerda para monitorização da PAI, procedeu-se 
anestesia geral balanceada. Após início da cirurgia, notaram-
-se arritmias e extrassístoles ventriculares, com repercussão na 
onda de pulso da PAI, concomitantes ao uso do bisturi elétrico 
utilizado para corte e coagulação do subcutâneo esternal. Co-
municada a equipe cirúrgica, que optou pelo uso do bisturi frio 
até a esternotomia. DISCUSSÃO: Sabe-se que micro-choques 
podem surgir a partir de todo equipamento de monitorização 
conectado a cateteres intracardíacos ou eletrodos ligados ao 
coração. No presente relato, o fio de aço existente de uma ci-
rurgia prévia conduzia a corrente elétrica até o músculo cardí-
aco, levando a arritmias visíveis no monitor. A prevenção de 
acidentes com bisturi elétrico envolve um checklist extenso, 
como: respeitar dimensões da placa; evitar colocação de placa 
em ares de protuberância ósseas; conferir posicionamento da 
placa quando houver mudança de posição de paciente; pre-
sença de alarme de desconexão; utilizar bisturi na menor po-
tência possível, dentre outras. 
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394 - Manejo anestésico de compressão 
mediastinal e hipotensão arterial súbita em 
cirurgia torácica
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Autores: Roberto Sodré Farias, Luís Cláudio de Araújo Ladeira, Rodolfo 
Carvalho Soeiro Machado, Rafael Sanches Ferreira, Gabriel Ferraz Cam-
pos Basilio, Vinícius Oliveira Domingues

Instituição: CET Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília

JUSTIFICATIVA: A hipotensão arterial por compressão do 
coração ou dos grandes vasos pode ocorrer durante procedi-
mentos intratorácicos, o que indica a monitorização invasiva 
da pressão arterial (PAI). RELATO DE CASO: Paciente de 62 
anos, masculino, com doença de Chagas assintomática, ema-
grecido, com baixa reserva funcional, sem medicações em uso 
ou outras comorbidades. Apresentou tumor cérvico-torácico 
lipomatoso à direita, adjacente à veia jugular interna e artérias 
subclávia, carótida e vertebral. Foi proposta toracotomia para 
ressecção sob anestesia geral e analgesia peridural contínua. 
À avaliação, relatou hemimandibulectomia prévia, com aber-
tura bucal limitada 2 cm), Mallampati IV, retrognatismo leve, 
edêntulo, com boa mobilidade cervical. Foi utilizada monito-
rização padrão e recebeu sedação leve. Punção peridural em 
T7, administrados sufentanil e morfina. Intubação orotraqueal, 
sob auxílio de broncofibroscopia e indução com propofol TCI, 
lidocaína, remifentanil e rocurônio. Manutenção com propofol 
e remifentanil. Monitorização de PAI na artéria radial direita e 
PANI no membro superior esquerdo (MSE). Após esternotomia 
e acesso mediastinal à massa, a pressão arterial média (PAM) 
variou bruscamente, episódios de PAM entre 40-45 mmHg, 
com pouca resposta à administração de efedrina, em concor-
dância com a aferição não invasiva obtida no MSE, sendo atri-
buída a compressão extrínseca da massa, houve melhora do 
quadro, após comunicação do fato à equipe cirúrgica. Ao final, 
foi extubado sem intercorrências e encaminhado à sala de re-
cuperação pós-anestésica, desperto e sem dor. DISCUSSÃO: 
A diminuição da pré-carga pela compressão de vasos medias-
tinais adjacentes a tumores durante a manipulação cirúrgica 
pode ocasionar episódios de hipotensão arterial sistêmica 
ameaçadores à vida, especialmente em pacientes com baixa 
reserva funcional. A concordância nos valores de pressão arte-
rial em ambos os membros superiores apontou para hipoten-
são arterial, cuja etiologia compressiva foi suspeitada pela sua 
intermitência e rapidez de instalação e ratificada pela melhora 
após comunicação e descompressão pela equipe cirúrgica. A 
analgesia peridural, com administração somente de opioides, 
visou minimizar os riscos de hipotensão arterial secundária ao 
bloqueio simpático e ainda proporcionar adequada analgesia 
pós-operatória. Técnica anestésica individualizada, vigilância 
dos sinais vitais e boa comunicação entre as equipes responsá-
veis foram determinantes para o desfecho positivo observado. 
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396 - Parada cardíaca em assistolia durante 
cirurgia para correção de estrabismo
Autores: Luís Cláudio de Araújo Ladeira, Cleyverton Garcia Lima, Laris-
sa Goveia Moreira, Bruno Hiroshi Sakamoto Leal, Rafael Sanches Ferrei-
ra, Guilherme de Souza Barros

Instituição: CET Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília

JUSTIFICATIVA: O reflexo oculocardíaco é referido como in-
tegrante do reflexo trigeminovagal, manifestando-se clinica-
mente por bradicardia, náuseas e/ou palidez. Costuma ser de-

sencadeado pela tração da musculatura extrínseca dos olhos 
e, em casos raros, pode levar à parada cardíaca. RELATO DE 
CASO: Paciente de 32 anos, sexo feminino, com proposta ci-
rúrgica de correção de estrabismo no olho direito. Negou co-
morbidades ou medicações em uso contínuo. Sedação com 4 
mg de midazolam e 50 mcg de fentanil. Realizado bloqueio 
peribulbar com acesso medial e inferior no olho direito, com 
8 ml de solução de lidocaína 1% e bupivacaína 0,25%, sem 
intercorrências. Durante o posicionamento dos campos, apre-
sentou-se ansiosa e pouco colaborativa, sendo decidida pela 
conversão para anestesia geral. Indução com fentanil, propofol 
e rocurônio e manutenção com sevoflurano a 2%. Logo após 
início do ato cirúrgico, durante manipulação do músculo reto 
medial, apresentou perda súbita do sinal pletismográfico, além 
de sinal eletrocardiográfico de linha reta (conferidos cabos, ga-
nho e derivação) e ausência de pulso carotídeo palpável. Soli-
citada cessação do estímulo cirúrgico, que resultou em retorno 
a ritmo regular com frequência cardíaca de 32 bpm, antes da 
realização das manobras de ressuscitação cardiopulmonar. 
Foram administradas duas doses de atropina de 0,5 mg intra-
venosas, com reversão da bradicardia. Paciente manteve-se es-
tável durante todo o resto do ato anestésico, sendo extubada 
e levada à sala de recuperação, desperta e sem queixas. DIS-
CUSSÃO: O reflexo oculocardíaco é desencadeado por tração 
da musculatura extrínseca ocular e determina bradicardia por 
aumento do tônus vagal. Este costuma ser atenuado e/ou abo-
lido pelo bloqueio autonômico do gânglio ciliar, seja por meio 
de anestesia regional ou geral, em plano profundo. No caso 
em questão, mesmo após a realização de ambas as técnicas, 
houve excessiva atividade parassimpática após a manipulação 
da musculatura extrínseca do olho. Porém, o evento adverso 
que se sucedeu não foi a esperada bradicardia, mas sim parada 
cardiorrespiratória em assistolia, rara nesse tipo de procedi-
mento. Em vigência de assistolia, preconiza-se a realização das 
manobras de ressuscitação cardiopulmonar e a administração 
intravenosa de adrenalina. Entretanto, devido à origem co-
linérgica do evento, a interrupção do estímulo desencadeante 
possibilitou o retorno dos batimentos cardíacos e o tratamento 
foi direcionado à causa, com anticolinérgico intravenoso. Pla-
no anestésico superficial, falha no bloqueio regional e fatores 
individuais, como tônus vagal aumentado, poderiam justificar 
a manutenção do arco reflexo e o evento adverso observado.
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397 - Manejo anestésico das patologias do 
córtex e medula adrenal: relato de casos
Autores: Gabriel Magalhães Nunes Guimarães, Rodolfo Carvalho So-
eiro Machado, Bruno Hiroshi Sakamoto Leal, Laíze Ribeiro Terra, Ivo de 
Castro Assis, Guilherme de Souza Barros
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JUSTIFICATIVA: Anestesia para adrenalectomia é desafiadora. 
Em casos de feocromocitoma, a manipulação cirúrgica pode 
gerar flutuações hemodinâmicas abruptas, causar lesões de 
órgãos-alvo e até a morte. Outra patologia adrenal, o adenoma 
de Conn cursa com hipertensão arterial e distúrbios hidroele-
trolíticos. CASO 1: paciente de 24 anos, submetido à adrenalec-
tomia videolaparoscópica por feocromocitoma. Antecedente 
de AVE há 10 meses, com hemiplegia à direita. Foi submetido à 
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anestesia geral combinada com anestesia peridural. Monitori-
zado com pressão arterial invasiva, puncionado acesso venoso 
central. Realizada introdução de cateter peridural com admi-
nistração de morfina e fentanil. Indução lenta com sufentanil, 
propofol, rocurônio e lidocaína. Manutenção com sevoflurano, 
dexmedetomidina e remifentanil. Durante o intraoperatório, 
paciente apresentou variação importante da PA, com neces-
sidade de uso de nitroprussiato de sódio. Mesmo após res-
secção da adrenal, paciente manteve hipertensão arterial de 
difícil controle, sendo encaminhado para UTI ainda em uso de 
vasodilatador contínuo em altas doses. CASO 2: paciente de 
53 anos, submetida à adrenalectomia sob anestesia geral por 
adenona de Conn. Portadora de lúpus eritematoso sistêmico e 
HAS, em uso de anlodipino, hidroxicloroquina e fluoxetina. In-
dução com sufentanil, lidocaína, propofol e rocurônio. Obtida 
pressão arterial invasiva e acesso venoso central. Intraopera-
tório sem intercorrências, extubação em sala e paciente enca-
minhada à SRPA. DISCUSSÃO: feocromocitomas representam 
apenas 0,1% das causas de hipertensão arterial, entretanto 
têm grande importância para o anestesiologista, uma vez que 
25% das mortes hospitalares dos portadores da doença ocor-
rem durante a indução anestésica e, no intraoperatório, po-
dem apresentar desfechos graves relacionados a crises hiper-
tensivas, como as isquemias cerebral e cardíaca. A segurança 
do procedimento está relacionada ao preparo pré-operatório 
com alfa-bloqueadores, seguido por beta-bloqueadores, sen-
do recomendado medicação ansiolítica no perioperatório. Os 
anti-hipertensivos indicados no intraoperatório incluem o ni-
troprussiato, fentolamina, nicardipina, clevidipina, labetalol e 
esmolol. Um pior prognóstico é esperando nos casos em que, 
mesmo após a ressecção, ainda há crise hipertensiva arterial. 
Devem ser evitados a cetamina, devido atividade simpato-
mimética, assim como o halotano, por possíveis arritmias e a 
metoclopramida, devido aos relatos de miocardite adrenérgi-
ca. Já as complicações anestésicas na Síndrome de Conn estão 
relacionadas à hipocalemia causada pela secreção excessiva de 
aldosterona. Esses pacientes podem apresentar prolongamen-
to do bloqueio neuromuscular de BNM não despolarizantes e 
hipovolemia por supressão do tônus barorreceptor. 
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398 - Diagnóstico diferencial de hipertermia 
maligna em halterofilista usuário de 
polifarmácia
Autores: Cassiano Franco Bernardes, *Erick Freitas Curi, Mariana Pes-
soa Diniz, Eliana Cristina Murari Sudré, Paulo Antonio de Mattos Gou-
vêa,  Aline Murari Sudré

Instituições: Centro de Ensino e Treinamento da AFECC - Hospital Santa 
Rita de Cássia - UNESC-Centro Universitário do Espírito Santo

JUSTIFICATIVA: A hipertermia maligna (HM) se manifesta cli-
nicamente como crise hipermetabólica quando pacientes sus-
cetíveis são expostos a halogenados/succinilcolina. As mani-
festações clínicas resultam do excesso de Ca++ intracelular no 
músculo esquelético (contratura, rabdomiólise e hipercalemia) 
e do hipermetabolismo celular, (acidose metabólica e respi-
ratória, hipertermia etc). CASO CLÍNICO: Paciente masculino, 
44 anos, 95 kg, 1,90 m, halterofilista, Estado Físico 1E. Cirurgia 
de emergência para sutura de lesão corto-contusa facial, após 

queda da própria altura, síncope doméstica, e hemostasia de 
sangramento arterial. Tomografia de tórax e crânio normais, 
ECG normal. Na avaliação pré-anestésica feita na sala de cirur-
gia informou anestesia geral prévia sem intercorrências e o uso 
de mais de 40 produtos farmacêuticos, sem especificá-los ade-
quadamente: hormônios, anabolizantes, termogênicos, anfe-
taminas, clonazepam etc.. Hipertensão arterial 150x90 mmHg 
ao ser monitorizado. Recebeu anestesia geral balanceada com 
sufentanil, rocurônio, propofol e sevoflurano. Após uma hora 
de anestesia, apresentou taquicardia sinusal 130 bpm, hiper-
capnia 50 mmHg e hipertermia 39oC. Iniciamos o tratamento 
para HM, conversão da técnica para anestesia venosa total, res-
friamento ativo, hidratação e estímulo da diurese, administra-
ção de dantrolene sódico 2,5 mg. kg-1 e finalização da cirurgia. 
Tomamos medidas para correção da acidose mista e da hiper-
calemia progressiva. Encaminhado entubado à UTI ainda com 
hipercalemia, maior valor medido do K+ sérico foi 7,5 mEq/L. 
Na UTI e sob ventilação mecânica, recebeu dantrolene 1 mg. 
kg-1 endovenoso por 24 horas. Neste período, apresentou cho-
que cardiovascular e insuficiência renal aguda. A hipercalemia 
só melhorou após hemodiálise. O caso foi notificado ao Hotline 
da Unifesp, que nos orientou a dar seguimento, conforme o 
protocolo do Suporte de Vida Avançado em Anestesia (SAVA). 
Não houve mioglobinuria nem aumento de CPK. Foi extubado 
após dois dias. Tempo total de UTI: sete dias. Depois de mais 
três dias, recebeu alta com função renal recuperada. DISCUS-
SÃO: O diagnóstico diferencial da HM contempla: intoxicação 
por anfetaminas, síndrome serotoninérgica, rabdomiólise in-
duzida por anestesia em paciente com miopatia e crise tireo-
tóxica. Conforme a pontuação de risco proposto por Larach, 
foi considerada baixa a probabilidade de ter havido HM neste 
caso. Após o desfecho, a principal hipótese diagnóstica foi de 
interação medicamentosa, com síndrome hipermetabólica, 
devido aos inúmeros fármacos utilizados pelo paciente. Por se 
tratar de uma condição grave, porém com tratamento espe-
cífico, o reconhecimento precoce de sinais indicativos da HM 
resultou na introdução imediata do tratamento citado. Salien-
ta-se que o próprio dantrolene pode provocar hipercalemia. O 
paciente foi encaminhado ao teste genético para HM e outras 
miopatias, ainda sem resultado. 
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402 - Anestesia geral para cesariana em 
gestante com Síndrome Hellp e infecção por 
Covid-19
Autores: *Marcus Vinícius Alves Vinaud, Mateus Meira Vasconcelos, 
João Paulo Jordão Pontes, Rodrigo Rodrigues Alves, Fernando Cássio 
do Prado Silva

Instituição: CET Hospital Santa Genoveva

JUSTIFICATIVA: O planejamento da abordagem da via aérea 
em gestantes com contraindicações à anestesia de neuroeixo é 
crucial na diminuição da morbimortalidade materna. As modi-
ficações ocorridas no trato respiratório e as particularidades da 
fisiologia da gestação tornam esse manejo um desafio ainda 
maior. CASO CLÍNICO: Paciente feminino, 33 anos, 85 kg, pri-
migesta, hipotireoidea e com idade gestacional de 38 semanas 
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e 4 dias deu entrada no pronto atendimento com queixa de 
astenia e mal-estar inespecífico. Estava em acompanhamento 
médico por quadro de Covid-19 há onze dias, com sintomas 
gripais leves. Durante o atendimento, foi constatada pressão 
arterial de 170x110 mmHg e iniciada investigação médica 
laboratorial. Dentre os principais achados, destacam-se pla-
quetonia de 49.000 cels/mm², elevação significativa de tran-
saminases (AST/ALT) e poiquilocitose discreta. Permaneceu hi-
pertensa, mesmo após a administração de anti-hipertensivos 
orais. Decidiu-se, então, pela interrupção imediata da gestação 
por via cirúrgica. Paciente foi submetida à avaliação pré-anes-
tésica criteriosa, sem identificação de preditores de via área 
difícil. Após paramentação adequada, foi realizada pré-oxige-
nação e procedida indução anestésica com propofol 170 mg, 
alfentanil 2,5 mg, succinilcolina 60 mg, lidocaína 60 mg e intu-
bação orotraqueal em sequência rápida, associada à manobra 
de Sellick. Ao término do procedimento, foi realizada extuba-
ção em sala de cirurgia. Paciente e concepto evoluíram bem no 
pós-operatório. DISCUSSÃO: Entre as principais contraindica-
ções ao bloqueio de neuroeixo encontram-se as coagulopatias 
adquiridas - entre elas, a Síndrome HELLP (hemólise, elevação 
de enzimas hepáticas e plaquetopenia). Nesses casos, deve-se 
considerar um limite mínimo para a realização do procedi-
mento de 50.000 plaquetas ou 100.000 plaquetas, quando sua 
função estiver prejudicada. Além disso, é importante ressaltar 
que o tempo decorrido da coleta dos exames até a definição 
da conduta pode ter significado diminuição ainda mais acen-
tuada da contagem plaquetária, reforçando a contraindicação 
do bloqueio. Outra importante consideração a se fazer é sobre 
a implicação da gestação na via aérea materna. Fatores que 
influenciam em uma maior dificuldade de sua manipulação 
são o aumento do peso corporal e do tecido adiposo na região 
atlanto-occipital e pescoço. Além disso, há edema e friabilida-
de dos tecidos do trato respiratório superior e toda gestante 
deve ser considerada como paciente de alto risco para aspira-
ção pulmonar no ato anestésico, fato consequente da elevação 
da pressão intra-abdominal e dos níveis elevados de progeste-
rona, que diminuem a mobilidade gástrica.
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408 - Cetoacidose diabética euglicêmica após 
o uso perioperatório de inibidores de SLGT2 
em cirurgia cardíaca: relato de dois casos
Autores: João Paulo Jordão Pontes, *Caroline Souto de Melo, Flavia 
Bittar Brito Arantes, Leonardo Teixeira Melo, Marina Vitória Silva Costa, 
Nathalia Abdo Zuliani

Instituições: Hospital Santa Genoveva - Uberlândia Medical Center - 
Universidade Federal de Uberlândia

JUSTIFICATIVA: Os inibidores do cotransportador de sódio-
-glicose (SGLT2i) são uma nova classe de fármacos utilizados no 
tratamento do diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Ao inibir a reab-
sorção de sódio e glicose no túbulo contorcido proximal, esses 
fármacos causam glicosúria, melhorando o controle glicêmico 
do paciente diabético. Além da redução da glicemia, esses fár-
macos demonstraram benefícios cardiovasculares e renais em 
pacientes diabéticos de alto risco cardiovascular. Por essas ra-

zões, essa classe de fármacos tem sido cada vez mais utilizada, 
assim como o desafio do seu manejo no período perioperató-
rio. Os guidelines mais recentes em medicina perioperatória 
recomendam sua manutenção até o dia anterior à cirurgia, 
entretanto, eventos adversos, como cetoacidose diabética eu-
glicêmica (euDKA), têm sido observados neste contexto. SÉRIE 
DE CASOS: esta série relata dois casos de euDKA no período 
pós-operatório de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca e 
que faziam uso contínuo de SGLT2i, empaglifozina, devido à 
DM2. Ambos mantiveram o fármaco até o dia anterior à cirur-
gia e fizeram jejum de oito horas. O primeiro paciente, mascu-
lino, 67 anos, foi submetido à correção cirúrgica de aneurisma 
de aorta ascendente com reimplante de coronárias e tempo de 
circulação extra-corpórea (CEC) de 120 minutos. Apresentou no 
primeiro dia pós-operatório acidemia (pH = 7,25), bicarbonato 
plasmático baixo (12.3 mEq.l-1), glicemia capilar < 250 mg/dL 
(154-258 mg.dL-1), ânion GAP aumentado (14-34) e presença 
de corpos cetônicos urinários (++). O segundo paciente, mas-
culino, 57 anos, foi submetido à revascularização do miocárdio 
com CEC de 60 minutos. Da mesma forma, evoluiu no primeiro 
dia pós-operatório com acidemia pH = 7,21), bicarbonato plas-
mático baixo (9.3 mEq.l-1), glicemia capilar < 250 mg/dL (151-
248 mg.kg-1), ânion GAP elevado (14-34) e presença de corpos 
cetônicos urinários (++++). Após o diagnóstico de euDKA, em 
ambos os casos foi iniciada terapia insulínica venosa contínua, 
com melhora da acidemia, aumento do bicarbonato e redução 
da cetonúria. O tempo médio de internação foi de oito dias, 
com alta hospitalar em boas condições clínicas. DISCUSSÃO: 
O período perioperatório é marcado por condições que po-
dem predispor os pacientes a um estado cetogênico, como de-
sidratação, jejum prolongado, baixa ingesta via oral e aumento 
da demanda metabólica. Acredita-se que a euDKA associada 
aos SGLT2i, possa estar relacionada à hiperglucagonemia, au-
mento da lipólise, cetogênese e baixo estímulo à produção de 
insulina pela normoglicemia causada pela glicosúria. Embora 
não haja consenso para o manejo perioperatório dos SGLT2i, a 
interrupção destes por um período de 24 a 48 horas antes da 
cirurgia, como atualmente recomendado, parece insuficiente.
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410 - Cirurgia robótica em gestante
Autores: Cassiano Franco Bernardes, *Erick Freitas Curi, Bruno Pimentel 
de Oliveira Carvalho, Marcela Ferreira Trazzi, Pedro Furlan Silott, Eliana 
Cristina Murari Sudré

Instituições: Centro de Ensino e Treinamento da AFECC - Hospital Santa 
Rita de Cássia

JUSTIFICATIVA: O diagnóstico de neoplasia durante o perío-
do gestacional é um evento raro. A incidência varia de 0,07 a 
0,1% no universo de todos os tumores malignos. As maligni-
dades mais comuns nesse período são: câncer de colo uterino, 
ovário, mama, melanoma, linfomas e leucemias. RELATO DE 
CASO: Paciente de 32 anos, em sua 20a semana de gestação, 
com IMC = 35,32 kg.m-2. Diagnosticada com câncer invasor 
de colo uterino, encaminhada para linfadenectomia pélvica 
laparoscópica guiada por robótica. Paciente foi monitorada de 
acordo com a Resolução N. 2.174/2017 do CFM, obedecendo 
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à recomendação de monitorização do relaxamento muscular 
e do estado de consciência intraoperatória. Estabeleceu-se 
acesso venoso periférico em ambos membros superiores. In-
duziu-se à anestesia geral venosa total com: sufentanil 40 µg, 
propofol 100 mg, lidocaína 100 mg, rocurônio 100 mg. Após 
intubação orotraqueal sem intercorrências, manteve-se a 
anestesia com a infusão contínua intravenosa de remifentanil 
0,15 µg.kg-1.min, propofol 4 mg.kg-1.h-1 e rocurônio 0,3 mg.k-
g-1.h-1. Paciente recebeu, adicionalmente, dexametasona 10 
mg, dipirona 2 g e cefazolina 2 g. Ao final do procedimento, 
procedemos à reversão total do bloqueio neuromuscular com 
sugammadex 200 mg. O ato anestésico-cirúrgico teve duração 
de 167 minutos. Paciente foi extubada e encaminhada à SRPA, 
sem queixas. DISCUSSÃO: Historicamente, os tratamentos das 
lesões malignas eram feitos preferencialmente por cirurgias a 
céu aberto. Porém, com aprimoramento das técnicas, a cirurgia 
laparoscópica passou a ser amplamente utilizada. A laparos-
copia assistida roboticamente tem trazido benefícios a esses 
casos, como a geração de imagens tridimensionais associadas 
à capacidade de abordagem mais ampla e precisa. Os maio-
res desafios desse procedimento para a anestesia são os riscos 
de lesões diretas com trocânteres no útero gravídico, das altas 
pressões intra-abdominais causadas pela insuflação de CO2 
e com o posicionamento das pacientes. Assim, além das de-
mais particularidades esperadas pelas alterações fisiológicas 
da gravidez, é necessário atentar-se para a proteção de áreas 
com maiores pontos de pressão no posicionamento, dando-se 
atenção especial para a compressão aorto-cava. É mandatório 
um rigoroso controle da reposição volêmica e avaliação peri-
ódica do bem-estar fetal durante o peroperatório. Até o envio 
desse relato, a gravidez evoluía sem intercorrências. 
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432 - Manejo anestésico na epidermólise 
bolhosa: relato de caso
Autores: Alysson Higino Gonçalves da Silva, *Taisa Guimarães Mesqui-
ta, Lucas Amorim Braga, Maria Clara Werneck Grillo

Instituição: Hospital Felicio Rocho

JUSTIFICATIVA: A Epidermólise Bolhosa (EB) é um conjunto de 
afecções cutâneas que resulta em extrema fragilidade da pele 
ou da mucosa, com surgimento de bolhas espontaneamente 
ou após mínimo trauma. Os principais procedimentos cirúrgi-
cos a que esses pacientes são submetidos são: dilatação esofá-
gica, gastrostomia, liberação de contraturas e procedimentos 
odontológicos.  RELATO DE CASO: Trata-se de portadora de 
EB, 61 anos, submetida à ressecção de carcinoma espinocelular 
em pé esquerdo. Possui abertura oral menor que 3 centíme-
tros, mobilidade cervical limitada e Mallampati 3. Posicionada 
em decúbito dorsal, monitorizada com pressão não invasiva 
(PNI) de 15 em 15 minutos, oxímetro de pulso e eletrocardio-
grafia com colocação de três eletrodos no tórax. Puncionado 
acesso venoso periférico com jelco 22G, fixado com curativo 
de silicone. Administrada infusão contínua de propofol 0,1 a 
0,04 mg/kg/min e remifentanil 0,02 a 0,01 mcg/kg/min e re-
alizada anestesia local com lidocaína 2%, sem vasoconstritor 
ao redor da lesão. Procedimento com duração de três horas. A 

paciente manteve estabilidade hemodinâmica e não apresen-
tou depressão respiratória. No pós-operatório não houve quei-
xa de dor ou novas lesões cutâneas. DISCUSSÃO: Portadores 
de EB devem ser manipulados o mínimo possível. Pré-medica-
ção pode ser útil para evitar agitação. A monitorização deve 
ser a mínima necessária. Eletrodos podem ser dispensados e 
a PNI ter intervalos mais longos. A pressão intra-arterial é útil 
em casos longos para evitar o trauma causado pelo manguito 
de PNI. Devido à rede venosa frágil, pode ser necessária indu-
ção com medicação inalatória ou intra-muscular. Os pacientes 
apresentam fatores associados à via aérea difícil: microstomia, 
contratura do pescoço, anquiloglossia, epiglote espessada e 
estenose traqueal. A intubação orotraqueal é um procedimen-
to seguro, pois a laringe e a traqueia possuem epitélio pseudo-
estratificado colunar ciliado, menos suscetível a lesões. O uso 
de fibroscópio é menos traumático, sendo a primeira escolha. 
Dispositivos supraglóticos aumentam a formação de bolhas, 
mas podem ser usados, se via aérea difícil. Deve-se evitar aspi-
ração faríngea e colocação de sonda urinária.  Anestesia regio-
nal é segura, mas sua aplicação pode ser limitada pelas contra-
turas, cicatrizes e bolhas. Os acessos, tubos e sondas devem ser 
fixados com curativo próprio. Deve-se evitar cetamina e eto-
midado, por estarem associados à excitação. A analgesia pós-
-operatória é importante para evitar movimentação excessiva. 
Este relato de caso bem-sucedido mostra condutas específicas 
a serem tomadas com esses pacientes, a fim de minimizar le-
sões causadas pela manipulação anestésico-cirúrgica.
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438 - Anestesia para gravidez ectópica rota, 
em choque hemorrágico
Autores: Sydney Ribeiro Júnior, Bruno Mendes Carmona, *João Marcos 
de Oliveira Junior, José Mariano de Melo Cavaleiro de Macedo

Instituição: Hospital Ophir Loyola

JUSTIFICATIVA: A incidência de gravidez ectópica vem au-
mentando nas últimas décadas, enquanto o início da vida se-
xual ocorre cada vez mais precoce na adolescência. A ruptura 
do embrião na cavidade abdominal, gerando hemoperitôneo, 
pode levar ao choque hemorrágico e óbito, se a intervenção 
cirúrgica não for imediata. RELATO DE CASO: Paciente 30 
anos, 60 kg, G2P1A0, com 20 semanas de gestação, comparece 
ao hospital com intensas dores abdominais e metrorragia há 
dois dias. Exame físico: paciente consciente,orientada em tem-
po e espaço, hipocorada 3+, pele úmida, pegajosa, PA 90 x 60 
mmHg, FC 120 bpm, FR 22 irpm. Venóclise prévia em MSD 20 
G. Feito 2,000 mL de ringer lactato. Exames iniciais: HB 8,0 g/dl, 
HT 24%. Realizada indução anestésica com: lidocaína 60 mg, 
ketamina 90 mg, etomidato 20 mg, succilcolina 60 mg. IOT com 
tubo 7 mm, sem intercorrências e colocada em ventilação me-
cânica. Manutenção com sevoflurano 3%. Realizada punção de 
artéria radial direita e posterior acesso venoso central em veia 
subclávia direita. PAM 65 mmHg. Primeira gasometria arterial: 
pH: 7,20, PCO2: 40 mmHg, Hb 6,0 g/dL, HCO3 15 mmol/l, lacta-
to: 2 mg/dl. Optou-se pela transfusão inicial de dois concen-
trados de hemácias e realização de 1,500 ml de ringer lactato. 
Sem necessidade de drogas vasoativas. Coletada segunda ga-
sometria arterial com: Hb 8,0g/dl, pH 7,33, HCO3 20, lactato 1,5 
mg/dl, PCO2 42 mmHg. Observando critérios clínicos e padrão 
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hemodinâmico e, após o resultado da gasometria, optou-se 
por conduta de extubação e conduzir a paciente à UTI. Man-
tido acompanhamento da paciente, que teve alta da UTI em 
dois dias, e da instituição, em três dias. DISCUSSÃO: a gravidez 
ectópica é uma das principais causas de morte em mulheres 
em idade fértil. A instabilidade hemodinâmica é a grande ame-
aça à vida materna. Uma ocorrência corriqueira no tratamento 
do choque é a anemia dilucional, quando da administração 
deliberada de cristaloides, na ausência de disponibilidade de 
hemocomponentes. Além disso, sabe-se que antes da hemos-
tasia definitiva, a administração de fluidos em excesso aumen-
ta o volume de sangramento dos vasos lesados, dissolvendo 
coágulos. Assim, o objetivo do anestesiologista é a ressuscita-
ção hipotensiva até o controle efetivo da hemorragia e monito-
rização do equilíbrio entre a oferta e o consumo de O2.
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445 - O risco da omissão de informações 
por parte do paciente em avaliação pré-
anestésica: um relato de caso
Autores: Jedson dos Santos Nascimento, Murilo Pereira Flores, *Juan 
Carlos de Arruda Oliveira

Instituição: Santa Casa de Misericórdia da Bahia

JUSTIFICATIVA: A avaliação pré-operatória pode ajudar a 
melhorar os cuidados perioperatórios. O ato de avaliar pre-
viamente possui como um de seus objetivos a atenuação de 
riscos associados ao período perioperatório global, bem como 
as complicações pós-operatórias ligadas à particularidades do 
paciente. Corroborando com sua função, a avaliação inadequa-
da já foi identificada como fator contribuinte para até 3% de 
eventos adversos perioperatórios. O objetivo desse trabalho é 
apresentar um caso de omissão de informações pelo paciente, 
em avaliação pré-anestésica (APA) , o qual pode ter contribuído 
para um desfecho desfavorável.  RELATO DE CASO: Paciente, 
masculino, 70 anos, 65 kg, ASA II, portador de hipertensão ar-
terial sistêmica, tabagista há 55 anos e anemia Hb 10,9 e Ht 
32;8%, sem outros relatos em APA, a qual o paciente compare-
ceu sem acompanhante. Paciente submetido à prostatectómi-
ca suprapúbica, sob raquianestesia, utilizado agulha Quincke 
no 27, com administração de 15 mg de bupivacaína 0,5% hiper-
bárica, mais 80 mcg de morfina, sem intercorrências. Paciente 
evoluiu com instabilidade hemodinâmica secundário a sangra-
mento cirúrgico, sendo realizado, ainda em centro cirúrgico, a 
transfusão de quatro unidades de concentrado de hemácias, 
além de obtenção de acesso venoso central e monitorização 
invasiva da pressão arterial. Compensado o choque, com uso 
de noradrenalina e transfusão de hemocomponente. Em con-
versa com familiares, após estabilização do quadro, o serviço 
de anestesiologia é informado pela filha do paciente que o ele 
é portador de Neoplasia Mieloide Crônica (LMC), sem acompa-
nhamento adequado da doença e sem relato pelo paciente em 
avaliação pré-operatória. Paciente evolui para óbito após duas 
semanas internado devido à anemia severa, por associação de 
anemia da doença de base e sangramento gastrointestinal por 
úlcera de estresse tratada via endoscópica, mas sem sucesso 
clínico. DISCUSSÃO: A avaliação pré-anestésica é um compo-

nente necessário para administração de qualquer anestésico. 
Essa análise prévia ajuda a definir estratégias individualizadas 
de cuidado no perioperatório global do paciente. A omissão 
de informação por parte do paciente durante a APA, contri-
bui para uma avaliação inadequada, podendo elevar o risco 
de eventos adversos. Esse assunto é alvo de pouco estudo e, 
portanto, sem dados sobre sua real representatividade em des-
fechos desfavoráveis. A discussão ética sobre o ato de omitir 
informações faz-se necessária como forma de educar e cons-
cientizar pacientes e anestesiologistas sobre a importância na 
qualidade da informação no contexto da APA.
Referência
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448 - Rabdomiólise em paciente submetida à 
exenteração pélvica – avaliação da síndrome 
compartimental associada a posicionamento 
cirúrgico: relato de caso
Autores: Helane Rodovalho Braga Sousa, *Clara Maryhá Mundim Por-
to Muffato, Henry Manfried Dolce Zambardino, Taina Bertolini Couti-
nho, Márcio Luiz Benevides,  Pedro Alberto Muffato

Instituições: Hospital Geral de Cuiabá - Universidade de Cuiabá

JUSTIFICATIVA: A rabdomiólise (RML) é uma síndrome clínico-
-laboratorial decorrente de grave lesão do músculo esqueléti-
co. Possui etiologia ampla, quadro clínico variado e cursa com 
elevação plasmática da enzima creatinofosfoquinase (CPK). 
Associa-se à síndrome compartimental, a distúrbios hidroele-
trolíticos, à insuficiência renal aguda (IRA) e à sepse. De impor-
tância especial à anestesiologia é a RML no período periopera-
tório, associada a fatores, como posicionamento do paciente 
anatomicamente forçado, imóvel e prolongado, ato anestésico 
e técnicas cirúrgicas. Por sua vez, a exenteração pélvica con-
figura-se como um procedimento cirúrgico-oncológico com 
tempo anestésico-cirúrgico prolongado e indicações restritas 
para o tratamento de neoplasias malignas pélvicas localmente 
avançadas e recidivadas. Em contrapartida, a associação des-
ta cirurgia com a ocorrência de RML, em paciente não obeso, 
ainda não é bem documentada pela literatura atual. Logo, ob-
jetiva-se apresentar um caso de RML, que evoluiu para IRA no 
pós-operatório (PO) de exenteração pélvica e discutir aspectos 
de seu diagnóstico e manejo por parte do anestesiologista. 
RELATO DE CASO: Paciente, sexo feminino, 78 anos, branca, 
IMC eutrófico, portadora de hipertensão arterial sistêmica con-
trolada, ASA II, submetida à exenteração pélvica posterior de-
vido à adenocarcinoma de reto recidivado, sob anestesia geral 
associada à anestesia peridural lombar em nível de L2-L3, com 
colocação de cateter. O procedimento anestésico-cirúrgico 
durou 360 minutos, com a paciente em posição de litotomia 
e colocação de coxins nas áreas de pressão. Manteve estabili-
dade hemodinâmica durante todo o ato anestésico-cirúrgico, 
recebendo 3,600 ml de solução cristaloide e com débito uriná-
rio de 350 ml. Foi então levada à UTI, com sinais vitais estáveis, 
ventilação em ar ambiente e sem drogas vasoativas. No segun-
do dia do PO, evolui com débito urinário de 150 ml em 12 ho-
ras, urina escurecida e piora dos níveis de ureia e creatinina, 
além de níveis plasmáticos de CPK de 3,133 U/L, instabilidade 
hemodinâmica e rebaixamento do nível de consciência, com 
necessidade de intubação orotraqueal. No terceiro dia de PO, 
foi indicada hemodiálise, mas interrompida por agravamento 
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da instabilidade hemodinâmica. No quarto dia de PO, evolui 
com agravamento da instabilidade hemodinâmica e para-
da cardiorrespiratória em assistolia, sem retorno à circulação 
espontânea, após manobras de reanimação. DISCUSSÃO: A 
síndrome compartimental e a RML associadas ao posiciona-
mento cirúrgico prolongado têm sido descritas como uma 
rara e silenciosa complicação. Neste relato, seus sinais clínicos 
e laboratoriais foram notados no segundo dia de PO, como a 
mioglobinúria e o considerável aumento dos níveis séricos de 
CPK. A exemplo do documentado por diversos autores, a po-
sição de litotomia é a mais frequentemente associada a estas 
complicações. A presença de RML, levando ao quadro de IRA, 
foi determinante para a instabilidade e desfecho negativo des-
ta paciente. 
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452 - Monitorização do índice bispectral 
em paciente com encepalopatia hepática 
severa submetida a transplante de fígado: 
relato de caso
Autores: Flávio Lobo Maia, Rodrigo José Alencar de Castro, Francisco 
Israel Araújo Costa, *Jéssica Nogueira Josino, Kelsen dos Santos Sales,  
Raquel Josino de Souza

Instituições: Hospital Universitário Walter Cantídio - UFC/Universidade 
de Fortaleza - UNIFOR

JUSTIFICATIVA: A monitorização da profundidade anestésica 
se apresenta como método essencial em anestesia geral, tan-
to para prevenção de consciência e despertar intraoperatório, 
como para melhor manejo e titulação anestésica, evitando 
efeitos adversos da superdosagem de fármacos e aumento de 
morbimortalidade. A monitorização através do índice bispec-
tral (BIS), amplamente utilizada em nosso meio, é determinada 
pela análise ponderada do EEG, eletroencefalograma, a partir 
de subparâmetros. Tanto superdosagem anestésica quanto 
condições clínicas variadas podem determinar alterações im-
portantes no valor do índice BIS, e a correta interpretação é 
essencial para melhor manejo anestésico. OBJETIVO: descre-
ver um caso de persistente taxa de supressão cerebral máxi-
ma em monitorização de índice bispectral em paciente com 
encefalopatia hepática severa submetida a transplante de fí-
gado. RELATO DE CASO: Paciente de 32 anos, sexo feminino, 
previamente hígida, apresentou quadro de hepatite fulminan-
te de 10 dias de evolução, sendo admitida em sala cirúrgica 
com importante encefalopatia hepática para ser submetida a 
transplante de fígado. A paciente, proveniente da UTI, chegou 
em sala operatória intubada em VM, com monitorização não 
invasiva de rotina, sedoanalgesia com midazolam e fentanil 
prévias retiradas 10 minutos antes e escala de Ramsay grau 6. 
Procedeu-se à disposição de monitorização cerebral, em cujo 
índice bispectral (BIS) mostrou-se igual a zero. Após indução 
anestésica com fentanil, cisatracúrio e sevoflurano, o BIS pas-
sou a mostrar taxa de supressão cerebral igual a 100% asso-
ciada ao valor do índice de 0. A manutenção anestésica se deu 
apenas com dexmedetomidina 0,4 mcg/kg/h e remifentanil 0,1 
mcg/kg/min, porém os valores de BIS permaneceram constan-
temente iguais a zero com taxa máxima de supressão ao longo 
de toda a cirurgia, que durou sete horas. A paciente apresen-
tou ainda hipertensão arterial persistente durante a maior par-

te do procedimento, sendo necessário o uso de nitroprussia-
to para manutenção da homeostasia. DISCUSSÃO: A melhor 
técnica anestésica para casos de encefalopatia hepática ainda 
não é bem descrita. Pacientes com atividade e metabolismo 
cerebral limítrofes como o do caso relatado apresentam um 
impasse sobre o manejo anestésico: o aprofundamento da se-
dação promove grandes períodos de baixa atividade cerebral, 
enquanto a superficialização com baixa analgesia pode causar 
disfunções hemodinâmicas importantes. É de grande relevân-
cia o estudo de técnicas anestésicas mais efetivas para essa po-
pulação de pacientes.
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458 - Feocromocitoma suspeito em 
intraoperatório de histerectomia 
ampliada em oncologia
Autores: Roberta Ribeiro Brandão Caldas, Rafael Peterson Soares San-
tos, Arisson Euclides da Silva, Igor Sombra Silva, *Ismar Gomes de Luce-
na Neto, Luana Nobre de Abreu Carvalho

Instituição: Hospital Universitário Professor Alberto Antunes

JUSTIFICATIVA: O manejo pré-operatório de feocromocitoma 
reduz drasticamente a morbimortalidade durante a cirurgia. 
Contudo, não é possível em caso de incidentaloma adrenal ci-
rúrgico. RELATO DE CASO: Paciente feminino, 55 anos, 65 kg, 
DM II, HAS não aderente à hidroclorotiazida, sem alterações 
laboratoriais e ecocardiograma normal, portadora de tumor 
endometrial (estágio IIIC2), em programação de histerectomia 
com anexectomia, citorredução peritoneal e linfadenectomia 
nível 4; esta última devido a tumor identificado em tomografia 
computadorizada na cadeia para-aórtica, junto à extremidade 
inferior da adrenal esquerda, sugestivo de implante linfonodal 
secundário. Monitorizada com oximetria de pulso, cardiosco-
pia, temperatura nasofaríngea e pressão arterial invasiva. Pun-
cionado acesso venoso periférico e central. Anestesia peridural 
lombar 20 ml ropivacaína 0,375%, combinada com anestesia 
geral balanceada sevoflurano 2%. Na fase final da cirurgia, 
após manuseio da tumoração junto à adrenal, houve conside-
ráveis flutuações hemodinâmicas PAM máxima 208 mmHg e 
eletrocardiográficas, taquicardia sustentada com bigeminis-
mo, de difícil manejo; tratadas respectivamente com uso inter-
mitente e alternado de nitroprussiato de sódio e noradrenalina 
em bomba de infusão e metoprolol em bólus. Suspeitado feo-
cromocitoma e realizada tumorectomia adrenal e abortado lin-
fadenectomia retroperitoneal. Estadia pós-operatória em UTI 
e alta hospitalar no sexto dia, sem danos e sem necessidade 
de anti-hipertensivo. Anatomopatológico do tumor de adrenal 
apresentou morfologia de adenoma. Consentimento da pa-
ciente obtido. DISCUSSÃO: O diagnóstico de feocromocitoma 
é realizado através da dosagem das catecolaminas ou seus me-
tabólitos em plasma ou urina de pacientes com manifestações 
clínicas sugestivas. Neste caso, por se tratar de incidentaloma 
adrenal cirúrgico, a cadeia diagnóstica foi dificultada. A hipó-
tese de feocromocitoma foi realizada diante das repercussões 
clínicas secundárias ao manuseio do tumor, associada à sua 
localização. Posteriormente ao resultado anatomopatológico, 
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esta hipótese tornou-se mais evidente. A abordagem cirúrgica 
do feocromocitoma permanece um desafio para o anestesista. 
Trabalho em equipe e cuidados perioperatórios rigorosos são 
fundamentais para desfechos bem sucedidos.
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460 - Anestesia para correção cirúrgica de 
dissecção de aorta ascendente em puérpera 
com pré-eclâmpsia grave
Autores: Thobias Zapaterra Cesar, Ana Carolina Soares Borja, Wendhell 
Barros de Melo, *João Paulo Lopes Carvalho Pereira, Maria Julia Spini 
Logato, Walkiria Wingester Vilas Boas

Instituição: Hospital das Clinicas da UFMG

JUSTIFICATIVA: Dissecção de aorta é um evento raro e poten-
cialmente fatal, sendo a aorta ascendente o sítio mais comum, 
com mortalidade, se não tratada, de 1-2% por hora nas primei-
ras 24 a 48 horas. O objetivo deste relato de caso é discutir o 
manejo anestésico para tratamento cirúrgico desta afecção em 
puérpera. RELATO DE CASO: Paciente sexo feminino, 32 anos, 
75 kg, puérpera, com suspeita de dissecção de aorta decor-
rente de pré-eclâmpsia grave e síndrome HELLP periparto. Ao 
exame clínico apresentava hipertensão arterial, pressão arte-
rial divergente e assimetria de pulsos em membros superiores, 
ausência de dor torácica. Submetida à ecocardiografia tran-
sesofágica, foi diagnosticada dissecção em aorta ascendente 
com orifício situado a 14 mm da valva aórtica. Realizada ava-
liação pré-anestésica e obtenção do termo de consentimento. 
Após admissão em sala cirúrgica, foi monitorada com cardios-
copia, oxímetro de pulso, cateter arterial invasivo, capnogra-
fia, termômetro e sonda vesical de demora. Puncionados dois 
acessos venosos periféricos 18G e 16G e acesso venoso central. 
Após pré-oxigenação, indução anestésica com sufentanil 0,3 
mcg/kg, lidocaína 1,5 mg/kg, etomidato 0,3 mg/kg, midazolam 
0,1 mg/kg e rocurônio 0,6 mg/kg. Intubação orotraqueal, sob 
laringoscopia direta, sem repercussão hemodinâmica. Reali-
zada esternotomia para colocação de tubo supracoronariano. 
Durante Circulação Extracorpórea (CEC), houve necessidade 
de realizar Parada Circulatória Total (PCT) para reparo do arco 
aórtico, sendo administrado metilprednisolona 1,500 mg, tio-
pental 1 g, lidocaína 200 mg, fenitoína 1,250 mg e resfriada 
ativamente até 20°C para proteção cerebral. Tempo total de 
PCT de cinco minutos. Reaquecimento feito de forma lenta, e, 
após saída de CEC, ocorreu fibrilação ventricular, prontamente 
revertida com cardioversão interna com 30J. Durante perope-
ratório, foi transfundido um concentrado de hemácias. Ao fim 
da cirurgia, paciente foi encaminhada para CTI sedada, intuba-
da, em uso de noradrenalina 0,02 mcg/kg/min com marca-pas-
so epicárdico unicameral. DISCUSSÃO: O manejo anestésico 
da dissecção de aorta requer diminuição da pressão arterial 
sistêmica e frequência cardíaca para evitar sua progressão. O 
uso do labetalol endovenoso, droga alfa e beta bloqueadora, 
é recomendada, entretanto, pela sua indisponibilidade no Bra-
sil, foi optado pelo uso de nitroprussiato de sódio e esmolol. 
Na PCT, é fundamental realizar a neuroproteção, utilizando o 
resfriamento ativo e terapia farmacológica. Em média, a taxa 
metabólica cerebral de oxigênio (CMRO2) reduz 7% a cada grau 

de redução na temperatura abaixo de 37oC. O uso de fenitoína, 
durante o reaquecimento, reduz a ocorrência de atividade ce-
rebral desorganizada, enquanto que tiopental é utilizado com 
o objetivo de reduzir a CMRO2, chegando a diminuí-la em cerca 
de 50%. Os corticosteroides reduzem a resposta inflamatória 
sistêmica pela CEC e os níveis de citocinas inflamatórias.
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465 - Inversão uterina: relato de caso e revisão 
sobre manejo anestésico
Autores: Douglas da Costa Vanni,  Eduarda dos Reis Vial,  *Letícia Pan-
te,  Marcelo Gustavo Angeletti, Murillo Cesar Gionedis,  Vinicius Remus 
Ballotin

Instituição: Universidade de Caxias do Sul - UCS

JUSTIFICATIVA: A hemorragia pós-parto (HPP) é emergência 
obstétrica e principal causa de mortalidade materna. É defini-
da como perda sanguínea  ≥500 ou ≥1000 após o parto vaginal 
ou cesáreo. A etiologia mais comum é a atonia uterina, repre-
sentando 75% dos casos. RELATO DE CASO: Paciente femini-
na, 25 anos, G2 P1 A1, hígida, apresentou quadro de choque 
hemorrágico por inversão uterina, após parto normal 38 sema-
nas, evoluindo com parada cardiorrespiratória, com retorno à 
circulação espontânea após seis minutos. Realizada histerec-
tomia em damage control. Internada em unidade de terapia 
intensiva por dois meses, com evolução de difícil manejo, treze 
reintervenções, entre elas: salpingooferectomia direita, oofe-
rectomia esquerda, ressecção de colo uterino e embolização 
de artérias hipogástricas. Evoluiu com múltiplos sangramen-
tos, além de insuficiência hepática e renal agudas. Evolução 
final para status epilepticus, com alterações de hipóxia/anóxia 
cerebral, com posterior óbito. DISCUSSÃO: O caso evidencia 
gestante com parto sem intercorrências, evolução para inver-
são uterina e HPP, refratária ao tratamento. A inversão uterina 
é etiologia rara e grave, caracterizada pelo colapso do fundo 
uterino para a cavidade endometrial. O útero torna-se atônico, 
impedindo contração adequada para hemostasia. O reconhe-
cimento do útero flácido alerta para atonia, sustentando o uso 
de protocolos rigorosos para tratamento da HPP1. É realizado 
suporte avançado de vida e manejo não-invasivo: compressão 
bimanual e fármacos uterotônicos; como a ocitocina. Histerec-
tomia de emergência pode ser necessária, se refratariedade. A 
anestesia geral foi a técnica de escolha pela gravidade e insta-
bilidade da paciente. Na indução, etomidato e cetamina forne-
cem depressão cardiorespiratória mínimas. A Coagulação In-
travascular Disseminada (CIVD) é complicação grave da atonia, 
ocorre alteração da coagulação e acúmulo de fibrina na micro-
-vasculatura. É de difícil manejo e de prognóstico desfavorável, 
sendo fundamental o diagnóstico precoce, manejo rigoroso e 
abordagem sistematizada, para reduzir a mortalidade.
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468 - Perda visual bilateral e fraqueza 
muscular pós-operatória como primeira 
manifestação clinica da Síndrome do 
Anticorpo Antifosfolípide (SAAF)
Autores: *Angelo Rossi Neto, Fabricio Tavares Mendonça, Marcus Ale-
xandre Brito de Aviz,  Ricardo Del Negro Barroso Freitas, Rodrigo Gomes 
Minas Novas

Instituição: Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF

JUSTIFICATIVA: A Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide 
(SAAF) é uma desordem autoimune que predispõe a abortos 
espontâneos múltiplos e eleva o risco de trombose venosa e 
arterial. Além disso, a Trombose da Veia de Galeno (TVG) é cau-
sa rara de Trombose Venosa Central (TVC) e, na maioria das ve-
zes, está associada à malformação vascular. Relatamos um caso 
de uma paciente portadora de SAAF, não diagnosticada ante-
riormente, que complicou no pós-operatório de uma cirurgia 
ortopédica com TVG e Acidente Vascular encefálico (AVE), cli-
nicamente manifestados como uma amaurose bilateral e per-
da de força muscular. RELATO DE CASO: Mulher de 34 anos, 
92 kg, 1,70 m e IMC de 31,09 kg/m2, portadora de prótese de 
quadril à direita desde maio de 2019, secundário a fratura de 
articulação coxo-femoral por trauma em 2018, e com diversas 
abordagens e internações desde então, sem intercorrências 
prévias. Foi submetida à cirurgia de urgência para revisão de 
prótese de quadril infectada. Ex-tabagista, com carga tabágica 
de 20 maços/ano, negava eventos tromboembólicos anteriores 
e complicações em única gestação prévia. Em sala cirúrgica, foi 
monitorizada com cardioscopia, oximetria de pulso e pressão 
arterial não invasiva (PANI) e invasiva (PAI), puncionado acesso 
venoso central em veia subclávia esquerda e realizada raquia-
nalgesia, associada à anestesia geral balanceada, sem demais 
complicações. No intraoperatório, coletadas gasometrias arte-
riais seriadas, que evidenciaram queda de hemoglobina inicial 
de 8,2 g/dl para 6.8 g/dl, com transfusão de duas unidades de 
concentrado de hemácias. Não houve variações hemodinâmi-
cas significativas ou necessidade do uso de drogas vasoativas. 
No pós-operatório imediato, a paciente apresentou amaurose 
bilateral, nistagmo vertical e monoparesia de MSD, com força 
muscular grau III. Em investigação diagnóstica pós-operatória, 
ressonância magnética de crânio com contraste evidenciou 
sinais de trombose de veia galeno e do seio transverso direi-
to. Angiotomografia de carótidas demonstrou falha de enchi-
mento do segmento P2 da artéria cerebral posterior esquer-
da, sugestivo de trombo intraluminal, e exames laboratoriais 
apresentaram anticorpos anticoagulante lúpico: 2,01 (< 1,2), 
anticardiolipina IgG: 25,1 (< 10) e FAN 1:320 nuclear pontilhado 
fino denso. DISCUSSÃO: SAAF é uma doença que aumenta o 
risco tromboembólico em seus portadores. Conforme descri-
to no caso, a TVG e o AVE, complicações da SAAF, resultaram 
clinicamente em uma amaurose bilateral e fraqueza muscular 
pós-operatória. Ainda existem escassos relatos na literatura da 
relação entre TVG e suas complicações e a SAAF. Dessa forma, 
a avaliação, abordagem e acompanhamento perioperatório 
desses pacientes, além de multidisciplinar, deve ser extenso 
e rigoroso, visto o risco de complicações vasculares graves e 
potencialmente fatais.
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470 - Padrões de colágeno: encontrando um 
novo índice para avaliar dura-máter e outros 
tecidos correlatos
Autores: Flávio Lobo Maia, Rodrigo José Alencar de Castro, *Jéssica No-
gueira Josino, Kelsen dos Santos Sales, Priscila Ferreira de Lima e Souza, 
Tainá Rocha Josino

Instituições: Hospital Universitário Walter Cantídio - UFC/Universidade 
Federal do Ceará

JUSTIFICATIVA: Atualmente, faltam ferramentas de avaliação 
histológica em tecidos ricos em colágeno, como a dura-máter. 
A dura-máter apresenta um tecido singular na histologia huma-
na, seu padrão tecidual é único e, em sua falta ou deformidade, 
como ocorre em algumas patologias neurológicas, substitutos 
são requeridos. Portanto, é necessária uma forma de comparar 
os tecidos para que se possa nortear o desenvolvimento de teci-
dos biossintéticos equivalentes a essa. OBJETIVO: Desenvolver 
um software que analise e calcule o índice do padrão de coláge-
no em dura-máter disforme, seus substitutos atuais e potenciais. 
MÉTODO: Para comparação, adaptamos um índice numérico, 
que é a fórmula matemática de Fourier Fast Transformed (FFT), 
utilizando as imagens dos slides, linhas imaginárias que cruzam 
as fibras de colágeno com diferentes frequências e ângulos, me-
lhorando a forma como a tecidos são descritos. Outra forma de 
cálculo seria por meio do programa de imagens ImageJ, após 
estudo e adaptação das imagens, seriam selecionadas linhas 
de fibras de colágeno tipo 1, linhas perpendiculares a cada 10 
unidades de imagens e os ângulos medidos. As frequências dos 
ângulos, senos e cossenos formados foram inseridos no pro-
grama de computador Excel, calculados e anotados o índice de 
interesse.  RESULTADOS: A dura-máter da medula espinhal ain-
da não foi estudada em sua arquitetura por meio de um índice 
quantitativo que reunisse suas informações, como um padrão 
de colágeno. A melhor maneira seria por meio de um programa 
de software específico. CONCLUSÃO: uma vez sintetizada essa 
forma quantitativa de comparação de tecidos por programa de 
computador, poderíamos realizar uma correlação mais plausível 
entre a dura-máter e outros tecidos relacionados. Atualmente, a 
indústria de órteses e próteses está ansiosa por programas de 
computador que forneçam dados objetivos.
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474 - Disrafismo espinhal e risco de infecção 
após bloqueio de neuroeixo
Autores: Flávio Lobo Maia, Rodrigo José Alencar de Castro, *Jéssica 
Nogueira Josino, Igor Renan Vasconcelos de Sousa, Manoel Airton de 
Lavor Filho,  Tainá Rocha Josino

Instituições: Hospital Universitário Walter Cantídio - UFC/Universidade 
Federal do Ceará

JUSTIFICATIVA:  As infecções em neuroeixo após anestesia 
regional ou terapêutica de dor, embora sejam raras, são po-
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tencialmente graves, podendo gerar meningite, abscesso e 
compressão medular. São fatores de risco para essas infecções 
pacientes imunodeprimidos, o uso prolongado de cateter e a 
falta de assepsia adequada. Este estudo busca estabelecer se 
indivíduos portadores de disrafismo espinhal apresentam al-
terações histológicas em suas meninges que os tornem fator 
de risco para o desenvolvimento de infecção após bloqueio 
neuroaxial, mesmo depois de correção cirúrgica do disrafismo. 
OBJETIVO: Verificar se o disrafismo espinhal gera alterações 
histológicas na dura-máter capazes de tornar esses indivídu-
os mais suscetíveis a infecções após realização de bloqueio 
neuroaxial. MÉTODO: Este estudo foi submetido ao comitê de 
ética local da instituição. Fragmentos de dura-máter foram re-
tirados de três pacientes pediátricos: dois pacientes neonatais 
submetidos à correção de disrafismo espinhal e um paciente 
pediátrico submetido à derivação ventrículo peritoneal. No 
total, foram obtidos dois fragmentos de dura-máter deforma-
da (disrafismo espinhal), um fragmento de dura-máter intacta 
(DVP) e um fragmento de pele normal da região cervical. Os 
fragmentos foram fixados com formol a 10%, para posterior in-
clusão em parafina. Os retalhos de tecidos em parafina foram 
orientados no menor eixo do tecido para melhor visualização 
dos componentes do colágeno nas lâminas. Realizaram-se co-
lorações de hematoxilina e eosina (HE) e picrosirius red (PRS), e 
as lâminas foram visualizadas em microscopia óptica normal e 
microscopia de luz polarizada (demonstrando colágenos tipo 
I e III em PRS). RESULTADOS: As lâminas com dura-máter dos 
portadores de disrafismo espinhal foram analisadas em colo-
rações HE e PRS e comparadas com as lâminas de dura-máter 
intacta e pele normal. A dura-máter intacta mostra a presença 
de fibras de colágeno espessas em uma configuração muito 
compacta. Em contraste, a dura-máter deformada e os teci-
dos cutâneos normais apresentam colágeno menos espesso 
de configuração menos compacta, com mais espaço entre as 
fibras. CONCLUSÃO: Essas alterações histológicas sugerem 
que a dura-máter dos pacientes portadores de disrafismo es-
pinhal, por apresentar fibras colágenas menos espessas e com-
pactadas, poderia não oferecer um mesmo grau de proteção 
ao sistema nervoso central quando comparado a indivíduos 
normais. Sendo assim, esses indivíduos teriam, teoricamente, 
maior chance de complicações infecciosas, como meningite ou 
abscesso após procedimentos no neuroeixo.
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502 - Hemoptise maciça no peroperatório de 
transplante cardíaco
Autores: Bruno Lucena de Souza Pires, *Daniel Rodrigues Alves Soares, 
Aline Medeiros, Kézia Betânia da Silva, Flávia Marques de Melo, Waldo 
Sapucaia Roland

Instituição: Hospital Felício Rocho

JUSTIFICATIVA: O transplante cardíaco é uma cirurgia com-
plexa que envolve pacientes com disfunção sistólica grave e 
algum grau de hipertensão pulmonar. A cirurgia pode cursar 
com múltiplas complicações, dentre elas a hemoptise maciça 
peroperatória, um evento de diversas causas e elevada mor-
talidade. RELATO DE CASO: Trata-se de mulher de 54 anos, 
portadora de insuficiência cardíaca por valvopatia reumática 
com FE: 16% e PSAP: 52 mmHg. Induzida anestesia geral em se-

quência rápida, após cateterização de artéria radial. A indução 
transcorreu sem intercorrências e sem instabilidade. Punciona-
dos também um acesso venoso central e um cateter de swan 
ganz. Optou-se por não impactar o swan ganz no momento da 
punção, sendo que a impactação seria feita pela equipe cirúr-
gica diretamente durante a implantação do novo coração. As 
canulações dos grandes vasos para entrada em circulação ex-
tracorpórea (CEC) foram feitas sem intercorrências. Na primeira 
tentativa de saída de CEC, a paciente intercorreu com hipoten-
são. Foram iniciadas medicações vasopressoras e tentada uma 
segunda saída. Nessa nova tentativa, após o reinício da venti-
lação mecânica, a paciente evoluiu com aumento importante 
de pressão de via aérea com grande quantidade de sangue 
pelo tubo orotraqueal. Retornou-se para CEC e, ao se constatar 
hemoptise maciça e refratária à aspiração com queda hema-
timétrica, solicitou-se avaliação urgente da cirurgia torácica. 
A revisão da cavidade não encontrou pontos sangrantes ou 
deiscência de anastomoses. O cirurgião torácico realizou uma 
broncoscopia e constatou um sangramento em lobo inferior 
direito associado à hepatização do segmento. Feita então uma 
lobectomia inferior, que não foi suficiente para interromper o 
sangramento. Nova broncoscopia mostrou sangramento em 
lobo médio. Procedeu-se a lobectomia média com resolução 
do quadro. Nova tentativa de saída de CEC foi bem sucedida, 
mas às custas de doses muito elevadas de aminas vasoativas. 
A paciente evoluiu com vasoplegia grave e choque refratário a 
aminas e transfusões. Após o fechamento da pele, evoluiu com 
parada cardiorrespiratória em assistolia, sem retorno à circu-
lação espontânea, apesar das manobras de reanimação. DIS-
CUSSÃO: A hemoptise maciça peroperatória é uma complica-
ção rara e com alta mortalidade. Dentre as suas causas, podem 
ser citados o pseudoaneurisma de artéria pulmonar, malforma-
ções arteriovenosas pulmonares, laceração pulmonar e trauma 
de artéria pulmonar pelo cateter de swan ganz. O tratamento 
envolve o estabelecimento de ventilação monopulmonar e o 
controle rápido do sangramento. A correção da coagulopatia 
é muito imporante, mas a correção cirúrgica é crucial. O pa-
ciente deve ser imediatamente avaliado por um cirurgião to-
rácico com realização de broncoscopia, embolização arterial e 
lobectomia em caso de sangramento refratário. A oxigenação 
por membrana extracorpórea (ECMO) é uma alteranativa para 
oxigenação adequada do paciente durante a abordagem cirúr-
gica do sangramento.
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505 - Drenagem de líquido cefalorraquidiano 
para proteção medular em cirurgia de reparo 
endovascular de aneurisma de aorta
Autores: Telmo Heleno Gomes, Camila Ferreira Garcia, Fernando Her-
nandes de Meneses, Daniel Rodrigues Alves Soares, *Flávia Marques de 
Melo

Instituição: Hospital Felício Rocho

JUSTIFICATIVA: O reparo endovascular de aneurisma é o tra-
tamento preferencial para aneurisma aórtico. Entretanto, a 
isquemia da medula espinhal, com subsequente paraplegia, 
está entre a complicação mais temida quando se trata de um 
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reparo toracoabdominal, sendo a drenagem do líquor, um 
procedimento recomendado para proteção medular. RELA-
TO DE CASO: Paciente feminino, 77 anos, ASA III, vasculopata, 
com histórico de bypass aorto-ilíaco e amputação de ante pé, 
tabagista ativa com alta carga tabágica, em uso diário de clo-
nazepam e eventual de tramadol e paracetamol, foi admitida 
em serviço de hemodinâmica para correção eletiva de aneu-
risma toracoabdominal por técnica de endoprótese. Optado 
por anestesia geral balanceada, tendo como invasões acesso 
venoso periférico, acesso venoso central, punção de artéria 
radial, sondagem vesical e gástrica. Paciente foi monitorizada 
com cardioscopia, oximetria de pulso, pressão arterial invasiva, 
BIS, temperatura, diurese, capnografia e analisador de gases. 
Antes da indução anestésica foi realizada punção subarac-
nóidea com agulha de Tuohy 18G, seguida por passagem de 
cateter peridural no espaço subaracnóideo, conectado a um 
sistema de drenagem ventricular externa e a um sistema de 
monitorização para aferição da pressão liquórica e da pressão 
de perfusão medular. Na indução anestésica, foram utilizados 
200 mcg de fentanil, 15 mg de etomidato, 50 mg dextroceta-
mina e 100 mg rocurônio. A anestesia mantida com sevoflu-
rano 0.8 CAM. Ato anestésico transcorreu sem intercorrências, 
com duração de aproximadamente nove horas. A hidratação 
da paciente foi guiada por metas, PAM mantida entre 80 a 100 
mmHg com uso de fenilefrina e noradrenalina e a temperatura 
variando entre 34,7 e 35,7oC, com  manta térmica. Não houve 
aumento da pressão liquórica durante ato anestésico, sendo a 
paciente extubada e encaminha alerta, sem déficits motores e 
hemodinamicamente estável ao CTI. No dia seguinte, a pacien-
te transcorreu com paresia em membro inferior direito, sem 
outras queixas. Optado por punção e drenagem de 20 mL de 
líquor, com melhora completa e imediata da motricidade no 
referido membro. DISCUSSÃO: A incidência de isquemia me-
dular e subsequente paraplegia após correção de aneurisma 
toracoabdominal é estimada entre 2,5% e 8%. Esse processo 
ocorre em função da redução do suprimento sanguíneo para 
a medula espinhal e aumento da pressão liquórica, resultando 
na redução da pressão de perfusão medular. Dentre as estra-
tégias para proteção estão: prevenção de hipotensão, hipoter-
mia permissiva e drenagem liquórica. Esse caso demonstra a 
importância dessas estratégias combinadas no intraoperató-
rio, mas também da drenagem liquórica no pós-operatório.
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506 - Relato de caso de nova ferramenta 
de coleta e análise de dados em sala de 
recuperação pós-anestésica
Autores: Washington Aspilicueta Pinto Filho, Flávio Lobo Maia, Rodri-
go José Alencar de Castro, Igor Renan Vasconcelos de Sousa, *João Lu-
cas Ferreira da Silva, Lorena Antonia Sales de V. Oliveira

Instituição: Universidade Federal do Ceará 

JUSTIFICATIVA: As evoluções experimentadas pela humani-
dade no século XX e início do século XXI forçaram os profis-
sionais de diversas áreas a se adequarem a novas formas de 
trabalhar. A necessidade cada vez maior de coleta, de análise e 

de aplicação de dados é uma realidade nos diversos setores de 
trabalho e, na medicina, isso se aplica com uma força inques-
tionável. Essa nova relação entre os profissionais médicos com 
a tecnologia de dados tem o objetivo de melhorar o cuidado, 
de reduzir custos e de otimizar os processos que envolvem a 
saúde do ser humano. O surgimento de ferramentas tecnológi-
cas para tal, força o profissional do futuro a ter uma capacidade 
de adaptação cada vez mais rápida e a ter habilidades com os 
diversos ramos da tecnologia de informação. Foi observado 
que na sala de recuperação pós-anestésica a necessidade de 
coleta de dados mais rápida e mais fidedigna foi necessária, 
buscando reduzir o tempo de permanência, bem como rees-
tabelecer fluxos que pareciam inicalmente equivocados, como 
indicações de vaga de UTI, por exemplo. Tendo em vista esses 
aspectos, foi proposta a utilização de um software de coleta 
e análise de dados na sala de recuperação pós-anestésica. Ini-
cialmente, usando ferramentas amplamente disponíveis no 
Microsoft Office, como o Microsoft  Access, foi construído um 
algoritmo para coleta de dados de identificação,  de avaliação 
pré operatória,  de sinais vitais, de complicações anestésicas, 
de complicações cirúrgicas. Foram buscadas ferramentas sim-
ples, pois reconhece-se a dificuldade de disponibilidade de 
recursos de informática em vários locais de assistência mé-
dica. Essas ferramentas permitem ainda a inclusão de outros 
dados necessários especificamente em determinados servi-
ços, tornando o software uma ferramenta personalizável. DIS-
CUSSÃO: Essa ferramenta busca a otimização da recuperação 
pós-anestésica. Ao ser incluída nos serviços, pretende tornar a 
coleta de dados, para fins administrativos e acadêmicos, mais 
eficaz e mais eficiente. Pretende-se, posteriormente, avaliar a 
aceitação dos profissionais médicos e não médicos envolvidos 
na recuperação pós-anestésica dos pacientes, questionando a 
aplicabilidade desse novo método, bem como sua viabilidade 
como ferramenta para o objetivo proposto.
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512 - Relato de experiência-aprendizado de 
intubação com diferentes cenários para alunos 
de medicina e residentes de anestesia
Autores: Washington Aspilicueta Pinto Filho, Flávio Lobo Maia, Rodri-
go José Alencar de Castro, Igor Renan Vasconcelos de Sousa, João Lucas 
Ferreira da Silva, Lorena Antonia Sales de V. Oliveira

Instituição: Universidade Federal do Ceará

JUSTIFICATIVA: Uma prática médica comum é a intubação 
orotraqueal em pacientes de unidades de emergência. Essa 
técnica pode tornar-se difícil mediante o paciente com imo-
bilização cervical ou trauma de face. A melhoria da qualida-
de de ensino, mesmo em situações pouco usuais, prepara 
os aprendizes no conhecimento de gerar atenção, cuidado e 
autorreflexão de sua conduta ao paciente gravemente enfer-
mo. A sua própria performance de intubação traqueal entre o 
videolaringoscópio e o laringoscópio tradicional realizada em 
ambiente controlado tende a evoluir com o tempo. Os alunos 
nos últimos semestres do curso de graduação em medicina e 
médicos residentes de anestesiologia no final de sua formação 
teriam esses interesses em comum. RELATO DE EXPERIÊNCIA: 
Após aprovação de comitê de ética da instituição educadora, 
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montou-se a seguinte estrutura de aprendizado e pesquisa de 
aprendizado: Aula teórica sobre o tema de intubação orotra-
queal (IOT) e situações de via aérea difícil. Os alunos tiveram 
oportunidade de utilizar todas as combinações de três tipos 
diferentes de aparelhos de intubação e de três cenários com 
manequim para IOT, com os orientadores disponíveis para 
esclarecer dúvidas. Os laringoscópios eram: a) Macintosh de 
visão direta, b) laringoscópio de visão indireta por tela de ví-
deo acoplado, videolaringoscópio de marca McGrath e c) Vi-
deolaringoscópio de baixo custo, de fabricação própria. Para o 
aumento de dificuldades, será utilizado manequim de cabeça 
e pescoço para a gestão das vias aéreas, com confirmação de 
intubação pulmonar ou gástrica. Os cenário a serem aplicados 
serão os três seguintes: manequim em posicionamento otimi-
zado para IOT; manequim sob colar cervical, impossibilitado de 
hiperextensão da cabeça, simulando trauma de coluna cervi-
cal e manequim com limitação de abertura de boca, simulan-
do trauma de face ou anquilose de mandíbula. DISCUSSÃO: O 
médico generalista ou médico em especialização em situações 
de urgências médicas necessita de treinamento adequado. São 
recomendadas simulações sob vários cenários de problemas 
específicos, resultando em diferentes tarefas a serem realiza-
das. A prática em pacientes em situações críticas teria melhor 
performance se sob supervisão para os médicos em formação 
ou médicos em fase de aprendizado de nova especialidade. 
Este tipo de ensino é considerado como Ensino Baseado em 
Simulação, muito comum no novo currículo médico brasileiro.
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516 - Síndrome da implatação do cimento 
ósseo em artroplastia de quadril: relato de 
caso
Autores: João Hermínio Pessoa dos Santos, Bruno Mendes Carmona, 
Lucas Lima Costa, *Tatiane Calábria Coelho, Rafael Borges Pereira de 
Souza, Artur Abel Tavares Fernandes Cavaco

Instituição: Hospital Ophir Loyola

JUSTIFICATIVA: A síndrome da implantação do cimento ósseo 
tem como característica um quadro de hipotensão sistêmica 
pronunciada, hipertensão pulmonar, queda da EtCO2 e hipo-
xemia no momento da inserção do cimento ortopédico. O tipo 
de fixação utilizado é o cimento que consiste em metilmeta-
crilato para a fixação da prótese. Esse material não é inócuo, 
sendo relatados na literatura inúmeros casos de alterações he-
modinâmicas leves e graves com seu uso. RELATO DE CASO: 
Paciente masculino, 64 anos. ASA II, hipertensão arterial e dia-
betes, com tumor de células gigantes de color de fêmur direito 
submetido à artroplastia total de quadril à direita. Pré-medi-
cado com midazolam 7,5 mg, 30 minutos antes do horário da 
cirurgia e jejum de oito horas. Monitorização básica, conforme 
resolução CFM 2.168/2017. Posicionado em decúbito lateral 
esquerdo. Como técnica anestésica, optou-se por um bloqueio 
de neuroeixo com passagem de cateter peridural em nível de 
L3-L4. Para a indução da anestesia geral, foi realizado 150 µg de 
fentanil, 100 mg de propofol e 40 mg de rocurônio e realizada 
intubação orotraqueal com sonda 7,5 mm com cuff, sob larin-
goscopia direta, sem intercorrências. Mantida anestesia ba-
lanceada com sevoflurano 2%. Realizado acesso central duplo 
lúmen em veia jugular interna à esquerda, sem intercorrências. 

Após indução, realizado 20 µg de fentanil, 2 mg de morfina e 
12 ml de levobupvacaína 0,25%, com vasoconstritor no cateter 
de peridural. O paciente apresentou queda da pressão de 15% 
da PAM basal 20 minutos após a peridural, permanecendo es-
tável com uma PAM maior que 65 mmHg, não necessitando 
de vasopressores. Logo após a inserção do cimento ósseo no 
componente femoral com uso de metilmetacrilato, o pacien-
te evoluiu com quadro de hipotensão, seguida de bradicardia 
importante FC < 40 bpm. Introduzido noradrenalina 0,1 µg /
kg/min e adrenalina 0,5 µg/minuto. O paciente apresentou 
melhora, após uso de vasopressores, da bradicardia e hipoten-
são. Até o final do procedimento foram infundidos 3,000 ml de 
cristaloide e dois concentrados de hemácia. Paciente, ao final 
do procedimento, foi encaminhado para a UTI, extubado, lúci-
do e estável hemodinamicamente mantendo a infusão de 0,05 
µg/kg/min de noradrenalina. Permaneceu internato na UTI 
por 48 horas. DISCUSSÃO: A síndrome da cimentação óssea 
pode acarretar hipotensão, hipoxemia, depressão miocárdica 
no momento da inserção do cimento, atribuída a absorção 
de monômeros voláteis de metilmetacrilato, embolização de 
ar, resíduos ósseos, trombos ou gordura. Como condutas im-
portantes nessa síndrome, têm-se a manutenção da volemia 
ou até mesmo discreta hipervolemia e uso de vasopressores 
em caso de hipotensão pronunciada. Ambas as medidas foram 
tomadas no caso descrito, o que ajudou na ocorrência de um 
desfecho favorável. Neste caso relatado, não se fechou o diag-
nóstico, no entanto, é importante atentar à possibilidade des-
sas complicações nesse tipo de procedimento.
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517 - Relato de aparelho de 
videolaringoscopia alternativo
Autores: Washington Aspilicueta Pinto Filho, Flávio Lobo Maia, Rodri-
go José Alencar de Castro, Igor Renan Vasconcelos de Sousa, *João Lu-
cas Ferreira da Silva, Lorena Antonia Sales de V. Oliveira

Instituição: Universidade Federal do Ceará

JUSTIFICATIVA: A dificuldade na intubação traqueal é um dos 
principais fatores de complicações durante o intercurso emer-
gencial para o atendimento do paciente crítico. O uso de la-
ringoscópio tradicional permite a visualização direta da laringe 
para realização da intubação. Este cenário torna-se complicado 
quando associado à via aérea difícil. Neste sentido, videolarin-
goscópios foram desenvolvidos com o intuito de facilitar a vi-
sualização da glote, uma vez que uma câmera é posicionada a 
poucos milímetros desta região anatômica. RELATO DE CASO: 
Novo Instrumento de Videolaringoscopia: O grupo observou a 
necessidade de um novo dispositivo de baixo custo, reutilizá-
vel, capacidade de fácil esterilização e inclusão de novos aces-
sórios para um formato peculiar para videolaringoscopia. O 
videolaringoscópio foi arquitetado e patenteado por um dos 
autores. Foi primeiramente concebido no software AUTOCAD 
e impresso seu molde em impressora plástica 3D. O protótipo 
foi materializado em plástico de resina fenólica para atender às 
exigências de esterilização. O ângulo da lâmina laringoscópica 
possui final de 80o. O aparelho de fibra ótica com luz acoplada 
adentra no cabo e na lâmina, com possibilidade de avanço de 
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3 cm após final da lâmina e curvamento da ponta. Externamen-
te, é possível colocar fluxo de oxigênio para a melhor visuali-
zação das estruturas e evitar turvação da lente. DISCUSSÃO: 
Este aparelho possui características novas quando comparado 
aos outros videolaringoscópios. O custo inicial de fabricação 
foi de R$ 634,00 para o molde. A aplicação e o custo da resina 
fenólica é baixo para formar o plástico reutilizável, durável e 
esterilizável, US$ 15,00/kg. As resinas fenólicas são polímeros 
produzidos por meio de reações químicas de condensação en-
tre um fenol e um aldeído, em especial o formaldeído. As resi-
nas fenólicas têm bom comportamento térmico, alto nível de 
força e resistência, longa estabilidade térmica e mecânica, boa 
capacidade de agir como isolante elétrico e térmico. O ângulo 
final de 80o produzido pela lâmina pode ser aumentado pela 
capacidade de prolongamento da fibra ótica e do curvamento 
que pode ser realizado. Esta característica é importante para 
glote muito anteriorizada. A espessura da lâmina é menor de 
2,5 cm, o que seria espaço suficiente para introdução do apa-
relho, sonda de aspiração e tubo traqueal, mesmo em abertura 
estreita da boca. Existe um pesquisa atual, autorizada em co-
mitê de ética, para estudos em simulações de via aérea difícil.
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519 - Dissecção de espaço parafaríngeo em 
artroscopia de ATM e implicações anestésicas: 
relato de caso
Autores: Vera Coelho Teixeira, *Natália Alves de Siqueira, Isabella Pe-
legrine Miguel Rodrigues, Taisa Guimarães Mesquita, Lucas Amorim 
Braga, Maria Clara Werneck Grillo

Instituição: Hospital Felicio Rocho

JUSTIFICATIVA: A artroscopia/artrocentese da articulação 
temporomandibular (ATM) é considerada um procedimento 
cirúrgico de baixo risco no tratamento de distúrbios da ATM. 
No entanto, não está isenta de complicações. O objetivo desse 
trabalho é relatar uma possível complicação associada a esse 
procedimento e seu desfecho. RELATO DE CASO: Paciente fe-
minino, 33 anos, 75 kg, 1,64 m, IMC 27.89, com histórico de lu-
xação recidivante de articulação. Avaliação pré-anestésica: Ne-
gava alergoses, outras comorbidades, uso de medicamentos 
ou vícios e passado anestésico-cirúrgico sem intercorrências. 
Exame físico e exames complementares normais. Classificado 
como ASA I. Via aérea: Abertura boca > 3 cm, mobilidade da 
cabeça boa, Mallampati 2. Indução da anestesia com 150 mg 
propofol, 0,25 mg fentanil, 8 mg cisatracúrio e manutenção 
com sevoflurano 1 – 1.2 CAM. Realizada artroscopia da articula-
ção temporomandibular (ATM) esquerda, com identificação de 
múltiplas aderências, seguido de artrocentese de ATM 200mL 
de ringer lactato para lise das mesmas. Procedimento cirúrgi-
co procedeu dentro da normalidade e durou 90 minutos. Ao 
final do procedimento, foi constatado abaulamento de palato 
mole à esquerda, com desvio da linha média. Realizadas pun-
ção e compressão. Paciente extubada cerca de 30 minutos de-
pois, sem intercorrências. Encaminhada à SRPA. DISCUSSÃO: 
A artroscopia de ATM se caracteriza por uma técnica em que, 
através da cânula de trabalho, mantendo um fluxo contínuo 
de solução salina 0,9% ou solução de Ringer, ocorre a lise da 
fibrose e das aderências. Dessa forma, o produto da quebra 
de aderências e também seus componentes inflamatórios são 

eliminados, promovendo uma melhor condição anatômica e 
fisiológica, além de permitir melhor mobilização da ATM e di-
minuição da dor. Uma possível complicação de relevância para 
o anestesista é a perfuração da cápsula medial, com extravasa-
mento do líquido de irrigação para o espaço orofaríngeo, com-
prometendo a via aérea após a extubação. Diversos relatos na 
literatura mostram um tempo de intubação prolongado em 
pacientes submetidos a esse procedimento, devido à coleção 
do líquido de irrigação no espaço parafaríngeo. Dessa forma, 
antes da extubação, torna-se importante a exploração da farin-
ge para verificar a presença de edema. A artroscopia pode ser 
usada para reduzir a dor e a disfunção quase imediatamente. 
A grande maioria de complicações aparecem durante ou ime-
diatamente após o artroscopia e a maioria dos pacientes se 
recupera sem intercorrências. Cabe ao anestesista estar atento 
a possíveis complicações e reconhecê-las de maneira precoce, 
tendo sempre em vista a segurança do paciente.
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521 - Manejo anestésico de hemorragia 
obstétrica maciça no início do segundo 
trimestre: relato de caso
Autores: Eduardo dos Reis Peixoto, Helga Bezerra Gomes da Silva, *Ga-
briel Magalhães Nunes Guimarães, Léa Menezes Couceiro Burle, Laíze 
Ribeiro Terra, Ivo de Castro Assis

Instituição: CET Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília

JUSTIFICATIVA: Hemorragia obstétrica é uma causa importan-
te de morte materna. Porém, a maioria dos casos está relacio-
nada à hemorragia pós-parto ou anteparto, de 24 semanas até 
termo. Este relato apresenta conduta anestésica em paciente 
com hemorragia obstétrica maciça no início do segundo tri-
mestre durante procedimento de baixa complexidade. RELA-
TO DE CASO: Paciente de 37 anos, IG: 13 semanas, hipertensão 
arterial sistêmica em uso de metoprolol. Diagnosticada com 
abortamento em curso, com sangramento vaginal de peque-
na monta e cólicas. Indicada aspiração manual intrauterina. 
Apresentava-se hipocorada, com hemoglobina de 9,5 g/dl. Foi 
iniciada sedação com fentanil, midazolam e propofol. Após 
introdução de cânula de aspiração, evoluiu com sangramen-
to de grande quantidade e dor, sendo administrada metiler-
gometrina intramuscular e infusão rápida de 500 ml de ringer 
lactato. Progrediu para hipotensão arterial e rebaixamento 
de consciência. A conduta seguiu com administração de efe-
drina, monitorização invasiva da pressão arterial, intubação 
orotraqueal em sequência rápida e infusão rápida de 500 ml 
de solução coloide IsogelTM. Pressão arterial média estava em 
55 mmHg quando obstetra controlou sangramento com balão 
intrauterino. Logo após, a paciente recebeu um concentrado 
de hemácias e reforço de sedação com midazolam e fentanil. 
Após estabilidade hemodinâmica, foi extubada e encaminha-
da à UTI, com estimativa de sangramento de 2,500 ml. Evoluiu 
com novo sangramento maciço três dias depois, ainda em lei-
to de UTI, sendo encaminhada para histerectomia de urgência. 
No intraoperatório, foi relatada nova hemorragia significativa, 
com necessidade de transfusão de hemocomponentes. Após 
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a alta hospitalar, retornou em ambiente ambulatorial com re-
sultado de exame histopatológico de útero, que revelava um 
diagnóstico de placenta percreta. DISCUSSÃO: Hemorragia 
obstétrica maciça é rara no primeiro e início do segundo tri-
mestre de gestação, sendo explicada nesse caso apenas pela 
presença de uma alteração útero-placentária prévia, cuja causa 
provável foi uma possível transfixação do útero pela sonda de 
AMIU exatamente na região de implantação da placenta per-
creta. O acretismo placentário é uma das maiores causas de 
hemorragia obstétrica, porém, nesse caso não havia sido diag-
nosticado previamente, impossibilitando um planejamento 
prévio para um procedimento de alto risco de sangramento. 
A reposição de hemocomponentes deve ser guiada pela situa-
ção clínica, caso a monitorização à beira do leito não esteja dis-
ponível. A transfusão precoce de hemocomponentes, ao invés 
de um grande volume de cristaloides, pode ser considerada 
para se evitar coagulopatias. A hipotensão arterial permissiva, 
até que a equipe cirúrgica tenha controlado o sangramento, 
também é uma conduta aplicável.
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522 - Intubação acordada em paciente com 
tumor em articulação temporomandibular: 
relato de caso
Autores: Antonio Jorge Ferreira da Silva Júnior, Bruno Mendes Carmo-
na, *Raphael César Soares Silveira

Instituições: CET Hospital Ophir Loyola

JUSTIFICATIVA: A intubação acordada é um método para 
assegurar a via aérea do paciente. Está indicada em situações 
com predição de dificuldade de ventilação ou intubação. Pre-
paração do paciente é essencial para o sucesso da técnica, 
pois ele deve estar colaborativo. RELATO DE CASO: mulher, 
43 anos, 53 kg ASA I, realizará exérese de tumor de face em 
região de articulação temporomandibular. Paciente apresenta 
como desafios à intubação, índice de Mallampati não corre-
tamente avaliado devido e abertura da boca de aproximada-
mente 2,5 cm, consequente à radioterapia neoadjuvante em 
região do tumor, além de protrusão voluntária da mandíbula 
reduzida. Tomografia sem alterações anatômicas da via aérea, 
mobilidade atlanto-occipital preservada e distância tireomen-
toniana > 6,5 cm. Realizada visita pré-anestésica com objetivo 
de fortalecer relação médico-paciente, orientando também 
sobre a razão do procedimento acordado e o desconforto e 
dor. Durante o procedimento, foi reforçada a orientação do 
procedimento ao paciente, realizada pré-oxigenação precoce 
com O2 a 100% e devidamente monitorizada. Realizado 20 mg 
de escopolamina como antissialógogo, ranitidina 50 mg para 
profilaxia de broncoaspiração, fentanil 50 mcg e titulação do 
midazolam, em pequenas doses. Realizado bloqueio do nervo 
glossofaríngeo com instilação de anestésico tópico, bloqueio 
do laríngeo superior guiado por anatomia e laríngeo recorren-
te via transcricóide. A intubação foi realizada com auxílio de 
broncofibroscópio flexível sem maiores intercorrências. Após 
confirmada a intubação com a capnografia, foi realizada a in-
dução e manutenção anestésica geral balanceada. Realizada 
visita pós-anestésica, que constatou a paciente satisfeita com 
o procedimento realizado, apesar do medo e ansiedade duran-

te o ato e afirmou que se submeteria ao procedimento nova-
mente, se necessário. DISCUSSÃO: A intubação acordada é a 
técnica mais segura quando são identificados preditores de via 
aérea difícil, pois mantêm tônus de via aérea, evitando bronco-
aspiração e dessaturação. Apesar de ser uma técnica demora-
da e mais desagradável para o paciente, quando realizada de 
forma meticulosa e estabelecida uma relação de confiança en-
tre o paciente e o anestesista, a técnica pode ser realizada com 
segurança e satisfação do paciente.
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528 - Intubação acordado com fibroscópio em 
vítima de trauma maxilofacial: relato de caso
Autores: Gleice Agnes Almeida Reinert, Beatriz Cesar Sant’Anna, Felipe 
Kei Uemura, Daniel Giannini, *Wistan Luiz Maguetas Filho, Mônica Bra-
ga da Cunha Gobbo

Instituição: CET Hospital da PUC de Campinas

JUSTIFICATIVA: Anestesia em pacientes politraumatiza-
dos apresenta inúmeros desafios, especialmente quando há 
comprometimento facial. Nos casos de via aérea difícil (VAD) 
predita é necessário definir um plano seguro e executável. 
Os algoritmos disponíveis para abordagem da VAD antecipa-
da recomendam a intubação por fibroscopia com o paciente 
acordado, em ventilação espontânea. RELATO DE CASO: RS, 
32 anos, 69 kg, 1,72 m, ASA II, vítima de trauma com corpo 
estranho, barra de ferro, em face, dá entrada para retirada do 
objeto, 24 horas após o acidente. A barra transfixava a maxila 
à direita e mandíbula, à esquerda, impedindo abertura bucal 
>2 cm e dificultando o posicionamento de máscara facial para 
ventilação. Ausência de fratura de base de crânio confirmada 
pela tomografia. O paciente encontrava-se hemodinamica-
mente estável, em ventilação espontânea, mantendo satura-
ção de 100% em ar ambiente. Após monitorização, optou-se 
pela intubação nasal por fibroscopia. Foi realizada nebulização 
com 6 ml de lidocaína 2% para anestesia tópica; bloqueio do 
nervo laríngeo recorrente bilateral com 3 ml de lidocaína 1%, 
bloqueio transcrico com 5 ml de lidocaína 1% e sedação veno-
sa com dexmedetomidina 1,0 mcg/kg por dez minutos, segui-
da de manutenção com 0,2 mcg/kg/min. Antes da introdução 
do fibroscópio, foi aplicada lidocaína gel e vasoconstritor na-
sal. Procedeu-se então à intubação nasal sob fibroscopia, com 
tubo número 6,5 com cuff, com sucesso e, após confirmado por 
ausculta pulmonar e capnografia, foi induzida anestesia geral 
com propofol, fentanil e rocurônio. A manutenção foi feita com 
sevoflurano. O procedimento durou 2 horas e 40 minutos, sem 
intercorrências e, ao final, o paciente foi extubado e encami-
nhado à sala de recuperação. DISCUSSÃO: A intubação por 
fibroscopia é considerada a abordagem padrão nos casos de 
VAD predita, com taxa de sucesso de 99,4%. São indicadas três 
etapas: pré-medicação, anestesia local e sedação; que pode ser 
considerada complementar. Existem diversas técnicas descri-
tas, igualmente seguras e eficazes. Bloqueios regionais pare-
cem ser mais rápidos, mas também são mais invasivos e exi-
gem experiência. A nebulização é fácil e equivalente à técnica 
de spray em movimento. A sedação visa melhorar o conforto e 
cooperação do paciente, possivelmente tornando o procedi-
mento mais fácil e seguro. Por outro lado, deve-se preservar a 



92   BRAZILIAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY

respiração espontânea e evitar broncoaspiração. Estudos suge-
rem uma superioridade no uso de dexmedetomidina, quando 
comparada ao propofol ou opioides, devido a uma menor inci-
dência de episódios de dessaturação ou apneia.
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530 - Manejo anestésico de reação anafilática 
perioperatória grave por azul patente
Autores: Roberto Sodré Farias, Edisio Pereira, Larissa Goveia Moreira, 
Rodolfo Carvalho Soeiro Machado, Bruno Hiroshi Sakamoto Leal, Ivo 
de Castro Assis

Instituição: CET Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília

JUSTIFICATIVA: Anafilaxia perioperatória é uma reação de hi-
persensibilidade sistêmica rara, porém potencialmente fatal. A 
fisiopatologia pode ser descrita como imunológica e não-imu-
nológica. É desencadeada por qualquer produto ou fármaco, 
mas mais comumente por bloqueadores neuromusculares, 
látex, antibióticos, hemoderivados e corantes. CASO CLÍNICO: 
mulher, 54 anos, hipertensa em uso de captopril, sem alergias 
conhecidas, com indicação de mastectomia radical por adeno-
carcinoma de mama. Realizada anestesia geral, indução com 
fentanil, propofol e rocurônio, manutenção com sevoflurano 
2%. Logo após indução, foram administrados 2 ml de azul pa-
tente no subcutâneo da mama direita para identificação de lin-
fonodos sentinela acometidos. Após 15 minutos, evoluiu com 
hipotensão súbita PAM: 45 mmHg e dessaturação SpO2: 89%, 
não responsiva a 15 mg de efedrina. Em seguida, notou-se 
presença de exantema em membros superiores e face, além 
de edema de língua, lábios e extremidades dos membros. Ad-
ministrados 50 mcg de adrenalina EV, hidrocortisona 200 mg, 
difenidramina 50 mg e bólus de ringer lactato de 500 ml, com 
melhora hemodinâmica. Puncionada PAI em artéria radial di-
reita e mantida infusão de adrenalina a 0,1 mcg/kg/min. Apre-
sentava-se compensada hemodinamicamente, mas devido à 
presença de edema generalizado e o consequente risco de obs-
trução da via aérea, foi encaminhada à UTI em ventilação me-
cânica. Permaneceu sob infusão de adrenalina por 24 horas e 
extubada após 48 horas. DISCUSSÃO: O diagnóstico de reação 
anafilática é iminentemente clínico, entretanto de modo nem 
sempre fácil. Deve-se suspeitar de anafilaxia, caso o paciente 
apresente qualquer um dos três critérios de Sampson, que in-
cluem: início súbito de manifestações cutâneas associadas a 
sintomas respiratórios ou cardiovasculares; hipotensão após 
exposição a alérgeno conhecido; ou apresentação de pelo me-
nos duas manifestações: sintomas cutâneos, respiratórios, car-
diovasculares ou gastrointestinais após exposição a alérgeno 
provável. Em pacientes sob anestesia geral, hipotensão pode 
ser um dos principais sintomas, sobretudo nos usuários de be-
tabloqueadores e IECA, como essa paciente. A gravidade pode 
ser classificada segundo a escala de Ring e Messmer em quatro 
graus, sendo o caso em questão considerado como grau 3, re-
ação sistêmica grave. Após a suspeição clínica, o tratamento 
com adrenalina IM ou EV e a ressuscitação volêmica devem 
ser prontamente instituídos. Diretrizes recomendam o uso de 
corticosteroides como terapia secundária, devido à eficácia em 
outros quadros alérgicos; e anti-histamínicos com ação nos re-

ceptores H1, por contribuírem para melhora do prurido, urticá-
ria e angioedema. CONCLUSÃO: No caso em questão, a pronta 
suspeição clínica e a instituição de tratamento precoce foram 
fundamentais para o desfecho positivo do quadro. 
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532 - Reação grau I em paciente alérgico a 
látex e sumetido ao protocolo Látex Free em 
colecistectomia videolaparoscópica
Autores: Bruno Mendes Carmona, Bruno Oliveira de Matos, *João Mar-
cos de Oliveira Junior, Luis Paulo Araújo Mesquita

Instituição: Hospital Ophir Loyola

JUSTIFICATIVA:  Aproximadamente 8% da população é alér-
gica ao látex. A sensibilização prévia por contato repetitivo 
de seis meses a 15 anos é uma das principais causas e portan-
to uma importante causa de alergia ocupacional. Pode ma-
nifestar-se como eczema, urticária, rinite e conjuntivite, an-
gioedema, asma e até choque anafilático. RELATO DE CASO: 
A.P.S.S, sexo feminino, 43 anos, 62,5 kg e 1,62 m de altura. Co-
morbidades: Asma, rinite e multialérgica: anti-inflamatórios 
não hormonais, amoxicilina e látex. Cirurgia proposta: cole-
cistectomia videolaparoscópica. Exames pré-operatórios: la-
boratório, RX de tórax e ECG sem alterações, risco cirúrgico 
Goldman 1. Técnica anestésica escolhida: multimodal asso-
ciada à geral inalatória. A paciente foi submetida ao protoco-
lo látex free: o prontuário foi devidamente identificado pre-
viamente como alérgica a látex, foi marcada como primeira 
anestesia do dia, às 7 h da manhã. Todo material cirúrgico foi 
previamente checado e usadas luvas de silicone e micropore. 
A maca e as braçadeiras foram cobertas com lençol; usadas 
drogas preferencialmente em ampolas, sendo retiradas as 
tampas de frascos e uma hora antes do procedimento, fo-
ram ligados o sistema de refrigeração e circulação de ar, bem 
como o aparelho de anestesia, testado e montado, foi coloca-
do em funcionamento. A paciente foi monitorizada com PAnI, 
cardioscopia, SPo2 e capnografia. Realizada indução com pro-
pofol, fentanil e cisatracúrio sem intercorrências. Após a ex-
tubação, a paciente passou a apresentar urticária em face em 
tronco, com prurido moderado, sem comprometimento de 
via aérea ou qualquer outo sintoma associado. Foi realizada 
hidrocortisona na dose de 500 mg com conduta expectante 
em sala de cirurgia. A paciente evoluiu bem e o quadro alér-
gico regrediu aos poucos. DISCUSSÃO: Entre a população há 
um número considerável de pacientes com alergia a látex. A 
gravidade das manifestações é imprevisível e, portanto, deve-
mos tomar precauções adequadas no ato anestésico de todos 
eles. No caso clínico, a paciente evoluiu sem sintomas de gra-
vidade, contornado com uso de corticoides. A possível causa 
da urticária pode ter sido em virtude de alérgenos no ar ou em 
materiais com resquício da manipulação anterior; outra causa 
da urticária pode ter sido pelo uso de algum medicamento sin-
tomático ou utilizado na multimodal. O caso torna-se impor-
tante para lembrar que sempre devemos nos manter em alerta 
e adotar todas as medidas preventivas para reações alérgicas 
ao látex e que qualquer deslize pode significar arcar com uma 
reação de gravidade inesperada.  
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538 - Manejo anestésico de choque 
hipovolêmico por hemorragia digestiva alta
Autores: Sâmea Verônica Targino de Araújo, Cleyverton Garcia Lima, 
Mauricio Daher Andrade Gomes, *Gabriel Magalhães Nunes Guima-
rães, Laíze Ribeiro Terra, Ivo de Castro Assis

Instituição: CET Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília

JUSTIFICATIVA: A má perfusão tecidual pelo choque leva à 
disfunção multissistêmica e morte. O quadro é desafiador e 
exige ações múltiplas e imediatas. RELATO DE CASO: Pacien-
te de 32 anos, sexo feminino, candidata à transplante hepáti-
co por hepatite autoimune (CHILD C, MELD 25), internada na 
UTI após choque hipovolêmico por hemorragia digestiva alta 
de origem varicosa. Durante endoscopia para escleroterapia, 
apresentou novo sangramento, com instabilidade hemodinâ-
mica. Recebeu cristaloides, plasma 2PFC, hemácias 2CH, crio-
precipitado 2U e suporte hemodinâmico com noradrenalina e 
vasopressina. Sonda de Sangstaken-Blakemore indisponível. 
Indicada cirurgia devido à drenagem de 200 ml de sangue vivo 
por sonda nasogástrica em 1 hora. Admitida no centro cirúr-
gico intubada, com PAM de 40 mmHg, FC de 130 bpm, SpO2 
não detectável. Anestesia realizada com midazolam, rocurônio 
e sevoflurano. Houve sangramento intenso no intraoperatório 
e recebeu 3 litros de cristaloides, 6 CH, 6 PFC, 1 concentrado 
de plaquetas, 1 g de ácido tranexâmico, 6 g de gluconato de 
cálcio, 30 g de albumina, 2 ampolas de vit K 20 mg, suporte 
com noradrenalina e controle de temperatura. Retornou à UTI 
após cirurgia de contenção de danos, com bolsa de peritone-
ostomia e programação de reabordagem em 24-48 horas. Es-
tava hemodinamicamente estável, em uso de noradrenalina 
0,2 mcg/kg/min, diurese de 0,8 ml/kg/h e gasometria: pH de 
7.23; pO2 428,8; pCO2 38,1; BE -11; lactato 72; Ca 1,189; K 3,93; 
Htc 21,1; Hb 7,2 (FiO2 1; SpO2 99,6). Apresentou febre e piora 
ventilatória em hemotransfusão na UTI, com suspeita de TRALI. 
Lavagem de cavidade e fechamento de peritoneostomia dois 
dias após. Evoluiu com óbito no 7o DPO, por choque séptico, 
pneumonia nosocomial. DISCUSSÃO: É controversa a abor-
dagem liberal vs. restritiva da ressuscitação volêmica no cho-
que hemorrágico. Estudos recentes são favoráveis a volumes 
menores de fluidos e valores menores de pressão arterial até 
a obtenção da hemostasia definitiva, com melhores desfechos 
imediatos e a longo prazo. Na metanálise de Tran et al.em 2018, 
que comparou hipotensão permissiva com estratégias conven-
cionais de ressuscitação no choque hemorrágico, houve bene-
fício na sobrevida dos pacientes sob estratégias restritivas. A 
questão sobre qual o valor de pressão arterial atingir, porém, 
ainda permanece uma incógnita. O que parece estar bem esta-
belecido é que pacientes de trauma não são necessariamente 
prejudicados por curtos períodos de hipotensão. No caso em 
questão, adotou-se estratégia de hipotensão permissiva até 
que se obtivesse o controle cirúrgico da hemorragia, com re-

sultados de gasometria razoáveis ao final do procedimento, 
demonstrando boa perfusão tecidual.
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540 - Manejo anestésico de hepatectomia 
esquerda com choque hipovolêmico: 
relato de caso
Autores: João Paulo Jordão Pontes, Celso Eduardo Rezende Borges, 
Amanda Corrêa Vidica, Mateus Meira Vasconcelos, Lorraine Ferreira 
Guimarães, *Caroline Souto de Melo

Instituição: Hospital Santa Genoveva

JUSTIFICATIVA: O manejo anestésico de uma hepatectomia 
é sempre um desafio para o anestesiologista. Historicamen-
te esse tipo de cirurgia tem alto potencial de sangramento, 
principalmente se for para hepatectomia à direita. Neste caso, 
apresento uma trissegmentectomia hepática à esquerda, na 
qual o paciente teve choque hipovolêmico, e foram realizadas 
medidas guiadas pelo monitor de débito para ressuscitação 
volêmica. Paciente de 48 anos, masculino, 115 kg e hipertenso. 
Deu entrada no centro cirúrgico para realizar trissegmentec-
tomia à esquerda. Foram realizados para monitorização: car-
dioscopia, pressão arterial invasiva, monitor de débito ev1000, 
termômetro nasofaríngeo e manta térmica. Foi feita punção 
de acesso venoso central em jugular direita e acesso venoso 
periférico no calibre J16. Foi optado por realizar anestesia ge-
ral balanceada, assim, durante a indução, foi utilizado propofol 
150 mg, fentanil 250 mcg, atracúrio  50 mg e lidocaína sem va-
soconstrictor 80 mg. A manutenção da cirurgia foi feita com 
sevoflurano e anestesia venosa com propofol e remifentanil. 
O volume realizado durante a cirurgia foi guiado pelo monitor 
de débito, nos quais apresentava Índice Cardíaco (IC), pressão 
arterial média e variação do volume sistólico (VVS). A cirurgia 
teve início às 13 h 30 min e durante as primeiras duas horas 
da cirurgia, o paciente apresentou VVS <12 % e IC< 4L/min. Às 
15h 30 min, o cirurgião informou que o paciente poderia apre-
sentar instabilidade hemodinâmica importante. Ao primeiro 
momento, foi necessário utilizar noradrenalina, vasopressina e 
adrenalina em infusão conínua. Além disso, durante esse pe-
ríodo, foi infundido, 1,500 ml de soro ringer lactato, 1,000 ml 
de voluven, 600 ml de hemoconcentrados, 10UI de plasma e 2 
g de haemocompletan. Paciente apresentou durante o choque 
hemorrágico perda de 2,000 ml de sangue, PAM de 30 mmhg e 
queda na capnografia ( etCO2 =14) e  VVS de 56%. Ao final, da 
cirurgia, o sangramento estimado foi de 3,000 ml. Paciente foi 
encaminhado para Unidade Coronariana, intubado e em uso de 
ventilação mecânica, em uso de noradrenalina 0.3 mcg/kg/min e 
vasopressina 0.04U/min com VVS <12%. A monitorização hemo-
dinâmica é um método de monitorização funcional que auxilia e 
orienta na infusão de fluídos em cirurgias de grande porte. A ad-
ministração de fluidos é guiada pela variação de volume sistólico 
(VVS). O VVS mostra a fluido responsividade. Assim, se o paciente 
apresentar VVS menor que 12 % ele não é fluido responsivo e se 
apresentar maior que 12% ele é fluido responsivo. No entanto, 
esse é um método que auxilia e que não indica a conduta. A aná-
lise correta dos dados e a parte intuitiva do manejo anestésico 
do anestesiologista ainda é o principal fator determinante para 
tomada de decisão em momentos críticos.
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542 - Manejo de paciente crítico em 
procedimento vascular eletivo
Autores: Hugo Eckener Dantas de Pereira Cardoso, Alessandra Santos 
da Fonseca, Nina Angélica Regis Libório, Larissa Figueirêdo Carvalho 
Reis, Ricardo Almeida de Azevedo

Instituição: Hospital Geral Roberto Santos

JUSTIFICATIVA: Cirurgias vasculares de grande porte são um 
desafio para o anestesiologista não só pela complexidade, como 
pelo manejo do perfil de pacientes com comorbidades coexis-
tentes, que influenciam diretamente no desfecho e na mortali-
dade intra e pós-operatória. Nesses pacientes, uma das maiores 
preocupações seria a existência de coronariopatia oculta, enfati-
zando a importância da otimização com tratamento controlado 
e eficaz, não sendo necessária a retirada de grande parte das 
medicações contínuas no dia anterior ao procedimento. OBJETI-
VOS: Relatar a importância do conhecimento de comorbidades 
do paciente para tomada de decisões de anestesiologia diante 
de cirurgia de alto risco em paciente com múltiplas comorbida-
des e não otimizado em pré-operatório. RELATO DE CASO: JJSN, 
82 anos, 62 kg, 1,67 m, previamente hipertenso mal controlado, 
portador de doença renal crônica (não-dialítico), DAOP e doença 
aterosclerótica aorto-ilíaca. Ex-etilista e ex-tabagista, abstêmio 
há um mês, em uso de losartana, hidroclorotiazida e anlodipino. 
Admitido em HGRS para realização de cirurgia vascular de revas-
cularização axilo-bifemoral. O paciente relatou boa capacidade 
funcional (> 4 METS) e negou patologias cardíacas. Ao exame fí-
sico, paciente em bom estado geral, colaborativo, em ventilação 
espontânea, confortável em ar ambiente, estável hemodinami-
camente e sem drogas vasoativas. Pulsos radiais finos e irregu-
lares. Sem preditores de via aérea difícil. Exames laboratoriais: 
Hb 16, HT 48.8, PQT 282.000, TP 103%, RNI 0.98, TTPA 46, UR 77, 
CR 2.6, K 5.8, NA 128. ECG realizado dois dias antes de cirurgia 
em enfermaria com eletrodos trocados e interferência, sendo de 
difícil interpretação precisa. Ecocardiograma transtorácico de-
monstrando FE 47%, hipocinesia global discreta com disfunção 
sistólica discreta em VE. Monitorização em sala com cardioscopia 
contínua, pressão arterial invasiva e oximetria de pulso. Aneste-
sia realizada: ansiólise intravenosa com midazolam 0,5 mg, fen-
tanil 25 mcg. Optado por introdução de BIS e administração de 
fentanil 250 mcg, lidocaína 100 mg, etomidato 20 mg, rocurônio 
60 mg. Manutenção com 1 CAM sevoflurano. RESULTADOS: 
Após passagem de TOT, evoluiu com taquicardia ventricular com 
pulso e instabilidade hemodinâmica, sendo realizada lidocaína 
60 mg, que após um tempo considerável reverteu para ritmo 
sinusal. A partir de então, paciente manteve hemodinâmica até 
final de cirurgia com noradrenalina, em doses de 0,5 a 2 mcg/
kg/min. Protocolo orientado por ACLS/SAVA não seguido ade-
quadamente e paciente permaneceu com múltiplas arritmias 
perioperatórias. Durante cirurgia, foi iniciada bomba de infusão 
com amiodarona e paciente evoluindo para ritmo cardioscópi-
co compatível com quadro de BAVT. Ao final de procedimento 
cirúrgico, paciente encaminhado à UTI intubado e compensa-
do hemodinamicamente com droga vasoativa e não mais com 
amiodarona. No dia seguinte, paciente extubado em UTI, após 

correção de bicarbonato e desmame de noradrenalina. 
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MISCELÂNEAS

28 - Estudo comparativo entre fosaprepitanto 
e palonosetrona na profilaxia de 
náuseas e vômitos pós-operatórios em 
mulheres submetidas a colecistectomias 
videolaparoscópicas: estudo aleatório e 
duplamente encoberto
Autores: *Estêvão Luiz Carvalho Braga, Mayra Bortolami Catanho da 
Silva, Nicolle Marins Gomes Durão, Lucas Vieira Coelho Ramos, Núbia 
Verçosa Figueirêdo,Ismar Lima Cavalcanti

Instituições: HFB – UFF - UFRJ

JUSTIFICATIVA: Trata-se de estudo inédito, duplamente enco-
berto, randomizado, utilizando como pesquisa a comparação 
de dois novos antieméticos disponibilizados para a profilaxia 
de náuseas e vômitos pós-operatórios (NVPO): a palonosetrona 
- antagonista serotoninérgico de segunda geração e o fosapre-
pitanto - inibidor de neurocinina I. Estudos prévios já compro-
varam que ambos os fármacos são mais eficazes que a ondan-
setrona, antiemético mais utilizado no mundo para NVPO, na 
profilaxia de náuseas e vômitos pós-quimioterapia. Existem na 
literatura poucos estudos utilizando o fosaprepitanto na profi-
laxia de NVPO e nenhum comparando o fosaprepitanto espe-
cificamente com a palonosetrona. A hipótese do trabalho era a 
de que o fosaprepitanto e a palonosetrona seriam igualmente 
eficazes na profilaxia de náuseas e vômitos. O objetivo primá-
rio foi comparar a frequência total de vômitos nas 48 horas 
iniciais de pós-operatório e os objetivos secundários foram: a) 
quantificar a frequência de episódios individuais de náuseas e 
vômitos em horas pré-definidas de pós-operatório de 0-2 ho-
ras, 2-6 horas, 6-24 horas, 24-48 horas, 0-24 horas e 0-48 ho-
ras; b) quantificar a intensidade dos episódios de náusea; c) 
quantificar o número de respondedores completos (indivíduos 
que não tiveram episódio de NVPO e não requereram medica-
ção de resgate); d) avaliar a necessidade de uso de medicação 
de resgate (metoclopramida); e) avaliar tempo para uso da pri-
meira dose de medicação de resgate; f ) quantificar o grau de 
satisfação com a terapia antiemética  e g) verificar a frequência 
de eventos adversos: cefaleia, vertigem, sonolência e astenia.
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68 - Adequação da assistência anestésica 
no choque hemorrágico e desfecho pós-
operatório imediato: estudo observacional 
retrospectivo
Autores: Arthur de Campos Vieira Abib, Leopoldo Muniz da Silva, Cláu-
dio Mueller Kakuda, Saullo Queiroz Silveira, Rafael Souza Fava Nerses-
sian, *Neliane Guedes Pretti
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Instituição: Hospital São Luiz Jabaquara

JUSTIFICATIVA: Hemorragia não controlada é responsável por 
30% a 40% da mortalidade precoce no trauma e por mais de 
80% da mortalidade em sala de operação, sendo considerada 
uma das principais causas de óbito potencialmente evitável. 
Esses pacientes frequentemente evoluem para graus variáveis 
de coagulopatia, hipotermia e acidose metabólica, preditores 
maiores de morbimortalidade e considerados a tríade letal do 
trauma. A reversão da coagulopatia aparece como principal 
objetivo no tratamento de hemorragias graves. O mecanismo 
predominante da coagulopatia aguda no choque hemorrágico 
depende do grau de disfunção microperfusional, da natureza 
e da gravidade do trauma e dos efeitos deletérios das terapias 
médicas subsequentes. Análise da adesão a protocolos que 
visam direcionar a terapia para tratamento da coagulopatia 
otimizada podem proporcionar melhoria na assistência mé-
dica em anestesiologia. O objetivo deste estudo foi analisar 
aspectos epidemiológicos na tratativa do choque hemorrági-
co, relacionando ao desfecho para óbito nas primeiras 24ho-
ras de pós-operatório.
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97 - Síndrome carcinoide em paciente com 
tumor carcinoide pulmonar submetido à 
lobectomia
Autores: Fernando de Carvalho Corrêa, Patrick Augusto Gama Lima de 
Oliveira, Jaime Garcia Pinto, *Artur da Silva Barros de Souza

Instituição: Hospital Central da Polícia Militar do Estado do RJ

JUSTIFICATIVA e RELATO DE CASO: MAS, 62 anos, 100 kg, 
1,86 m, diagnóstico de TCa em LSD de pulmão, agendado para 
lobectomia. HAS e DM2 em tratamento regular. Monitorização 
com cardioscópio, oxímetro de pulso, PNI e analisador de ga-
ses, venóclise com J16G e administrado antibiótico profilático. 
Realizada passagem de cateter em EPD. Após pré-O2 a 100% 
sob máscara facial, indução com FNT, lidocaína, propofol e 
rocurônio. Em seguida, foi realizada passagem de tubo endo-
bronqueal de duplo lúmen do tipo Robertshaw 37E. Feito 10 ml 
de ropivacaína 0,375% em CPD. Manutenção da anestesia feita 
com sevo 2% ACM. Linha arterial e venosa central adquiridas. 
No transoperatório, paciente cursa com labilidade pressórica 
refratária ao uso de vasopressores e aminas vasoativas (AVA) 
em altas doses, bem como à transfusão de concentrado de he-
mácias. Optou-se pelo uso de octreotide (OTD) 300 µg EV divi-
didos em 3 bólus de 100 µg, sem sucesso. Mantida altas doses 
de adrenalina e vasopressina em BIC possibilitando o término 
do procedimento. GSA seriada mostrava acidose metabólica. 
Ao término da cirurgia, optado por troca de tubo endobron-
quial por TOT no 8,0 c/ cuff e encaminhamento de paciente ao 
CTI para seguimento pós-operatório, ainda em dependência 
de AVA para manutenção de PAM dentro de faixa de normali-
dade. DISCUSSÃO: O TCa é um grupo heterogêneo de neopla-
sias que se originam das células neuroendócrinas do pulmão, 
pâncreas, TGI, sendo classificados como funcionantes e não 
funcionantes, de acordo com o nível de secreção hormonal. Al-
guns desses, produzem hormônios em excesso, causando uma 
condição conhecida como síndrome carcinoide (SCa), ocasio-

nada pela liberação de serotonina (5-HT) e outros peptídeos 
vasoativos na circulação sistêmica. Caracteriza-se por rubor fa-
cial, diarreia grave e debilitante e ataques de broncoconstrição. 
Diferente da SCa, a crise carcinoide tem como clínica severas 
alterações hemodinâmicas com labilidade pressórica (hipo/
hipertensão) ou broncoespasmo. Hipertensão não é comum. 
Por outro lado, hipotensão é, e o tratamento de primeira linha 
é o uso de alfa/ß-agonistas; já do broncoespasmo, ß-2 de curta 
duração e anticolinérgico inalatório. Em caso de refratariedade 
é preconizado o OTD, um derivado da somatostatina, com efei-
tos farmacológicos similares, mas com duração de ação prolon-
gada, na posologia de 100-500 µg, seguidos de incrementos de 
50 µg até um máximo de 1,500 µg/24h ou infusão contínua a 
25-50 µg/h. Esta droga inibe a secreção patologicamente au-
mentada do GH, de peptídeos e da 5-HT produzidos dentro do 
sistema endócrino gastroenteropancreático, estando indicada 
também no pré-operatório de pacientes com diagnóstico de 
SCa na dose de 150-250 µg/6-8 h, subcutâneo, por 21 dias e, 
até o 3o dia pós-operatório.
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109 - Anestesia em gestante com acidente 
vascular cerebral hemorrágico: relato de caso
Autores: Ariele Patrícia da Silva, Júlio César Luz Santos, Paulo Roberto 
Resende Júnior, *Fernando Branco Prata Lóes, Patrícia Oliveira Emerich 
Gomes

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro (HC-UFTM)

JUSTIFICATIVA: O acidente vascular cerebral (AVC) define-se 
como perda súbita da capacidade neurológica causado por 
lesão vascular isquêmica ou hemorrágica. A associação entre 
AVC e gravidez é bem conhecida e a incidência varia de 1,5 até 
98 para cada 100.000 nascimentos. RELATO DE CASO: R.B.S., 
feminino, 41 anos, 58 kg, G6 N5 C0 A0, IG: 29 semanas, ASA 
V, portadora de hipertensão arterial sistêmica e pré-eclamp-
sia sobreposta, com histórico de AVC hemorrágico há um ano. 
Foi admitida no pronto-socorro de ginecologia e obstetrícia 
devido à cefaleia de forte intensidade, associada a crises con-
vulsivas não responsivas à sulfatação. Realizada tomografia 
computadorizada de crânio, que evidenciou AVCh de grande 
volume,  Fisher IV, com sinais de hipertensão intracraniana. 
Admitida em bloco cirúrgico com rápida deterioração clínica, 
em Escala de Coma de Glasgow 4, para realização de cesariana 
de emergência e derivação ventricular externa (DVE). Monitori-
zada inicialmente com pressão arterial não invasiva, oximetria 
de pulso e cardioscopia, sendo evidenciado pressão arterial de 
270:140 mmHg, frequência cardíaca de 120 bpm, saturação de 
99%. Procedeu-se indução de anestesia geral balanceada com 
intubação orotraqueal em sequência rápida, com alfentanil 40 
mcg/kg, etomidato 0,3 mg/kg e suxametônio 1 mg/kg, com 
posterior administração de cisatracúrio 0,15 mg/kg, e mantida 
com sevoflurano 0,8 CAM, sob capnografia. Realizada punção 
de artéria radial esquerda para monitorização de pressão ar-
terial invasiva e passagem de cateter venoso central em veia 
jugular interna direita, sendo iniciada infusão de nitroprussia-
to de sódio. A cesariana originou feto único, APGAR 4/9, peso 
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1,100 kg, transferido aos cuidados da pediatria. Realizadas me-
didas para controle de hipertensão intracraniana, com admi-
nistração de manitol 1 g/kg, furosemida 20 mg e elevação de 
cabeceira. Induzido coma barbitúrico com tiopental 1 mg/kg/h 
como tentativa de preservação neurológica. Realizada deriva-
ção ventricular externa sem intercorrências. Os procedimentos 
cirúrgicos duraram 130 minutos, sendo administrados 1,600 ml 
de solução salina 0,9%. A puérpera foi transferida à Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), evoluindo para morte encefálica no 
sexto dia de internação.  O RN recebeu alta hospitalar após 49 
dias de internação em UTI neonatal. DISCUSSÃO: O AVC he-
morrágico associado à gestação é um evento raro, mas poten-
cialmente devastador. O prognóstico materno após o evento 
é ruim, devendo ser realizados esforços para sua prevenção. O 
anestesiologista deve estar preparado, visando sempre a segu-
rança do binômio materno-fetal. 
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125 - Intubação nasotraqueal com fibroscopia 
flexível em paciente acordado para 
desbridamento de abscesso perimandibular
Autores: Antônio Cavazzani Neto, Yuri Kenji Cavalcanti Yoshizawa, 
*Vanessa Pires Maruiti, Oziel Torresim de Oliveira

Instituição: Hospital Evangélico de Londrina

JUSTIFICATIVA: Desde os primeiros guidelines, a intubação 
acordado é tida como a técnica mais segura para acionar uma 
via aérea difícil (VAD) previamente reconhecida e a fibrosco-
pia flexível, como o padrão ouro por ser atraumática, ter pou-
ca repercussão hemodinâmica e grande adaptabilidade aos 
diversos tipos de via aérea. A seguir, relatamos um caso de 
VAD previamente reconhecida, para o qual optou-se pela in-
tubação acordado mais fibroscopia flexível. RELATO DE CASO: 
Paciente sexo masculino, 43 anos, sem comorbidades, vítima 
de trauma moto x auto, foi submetido à cirurgia para correção 
de fratura mandibular e tratamento conservador para fratura 
em C1. Após 15 dias de pós-operatório, evoluiu com abscesso 
perimandibular com drenagem orofaríngea, necessitando de 
nova abordagem cirúrgica. Durante avaliação pré-anestésica 
apresentava restrição de abertura oral e má formação congê-
nita de partes moles nasais, sendo classificado como VAD. Para 
sua segurança, optou-se por realizar a intubação acordado. 
Caso foi explicado ao paciente, que concordou em realizar o 
procedimento. No centro cirúrgico, foi monitorizado, puncio-
nado acesso venoso, feita analgesia com fentanil, escopola-
mina para efeito antisialogogo e anestesia tópica da mucosa 
por punção transcrico com lidocaína 2%, sem bloqueio do 
nervo laríngeo recorrente para preservar o reflexo de via aérea. 
Aplicou-se oximetazolina mais lidocaína em gel nasal e pros-
seguiu-se com a intubação por via nasotraqueal guiada por 
fibroscópio flexível, com duração estimada de 20 minutos, sem 
intercorrências. Após intubação realizada com sucesso, seguiu-
-se a indução anestésica com propofol, ajuste dos parâmetros 
ventilatórios e manutenção da anestesia com sevoflurano e 
remifentanil. DISCUSSÃO: Estima-se que 1 a cada 2.000 pa-
cientes são impossíveis de intubar e que metade das para-
das cardiorrespiratórias por causas anestésicas ocorram por 

inadequada ventilação. A Resolução CFM 1802/2006, em seu 
Anexo I, determina aos anestesiologistas a avaliação de vias 
aéreas previamente ao ato anestésico para identificação de 
VAD e adoção de medidas de segurança. São considerados 
sinais maiores de intubação difícil: restrição da abertura oral, 
da mobilidade cervical, redução da distância tireo-mentonia-
na e classe Mallampati III ou IV. Nosso paciente apresentava 
2 sinais maiores, abscesso cervical anterior drenando para 
orofaringe e deformidade em face, dificultando também ade-
quada ventilação sob máscara facial. Assim, optamos pela in-
tubação acordado para sua segurança e uso do fibroscópio 
via nasal para maior tolerância ao procedimento.
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131 - Peridural caudal guiada por 
ultrassonografia em paciente adulto portador 
de tatuagem extensa lombossacral: 
relato de caso
Autores: Audy Rocha de Oliveira Filho, Samuel Carneiro Vasconcelos, 
Alana Maiara Martins Bezerra Buiatti, Yure Emanuel Parente Carneiro, 
Cristiane Souza Vasconcelos, Francisco Sávio Alves Arcanjo

Instituição: CET Dr. Oziel de Souza Lima

JUSTIFICATIVA: A tatuagem é uma das formas de modifica-
ção do corpo mais conhecidas e cultuadas do mundo. Estima-
-se que cerca de 25% da população dos Estados Unidos com 
idade entre 24 e 50 anos possuam tatuagens, tornando cada 
vez mais frequente nos depararmos com esses pacientes. O 
bloqueio peridural caudal (BPC) é a mais popular entre todas 
as técnicas de anestesia regional em crianças, porém, em adul-
tos, ainda é pouco realizada, sendo usada principalmente para 
controle da dor crônica. Avanços recentes em ultrassonografia 
(USG) permitem um escaneamento pré-punção com intuito de 
prever a anatomia espinhal. RELATO DE CASO: Paciente LNM, 
33 anos, sexo masculino, 1,81 m, peso 95 kg, IMC -29, ASA-II -E, 
negando alergias e comorbidades. Admitido em caráter de ur-
gência para realização de desbridamento em região perianal. 
Monitorizado com cardioscopia, pressão arterial não invasiva, 
oximetria de pulso e temperatura. Paciente portador de tatua-
gem lombossacra extensa, única área de pele sem pigmenta-
ção em região sacral inferior. Paciente negou a realização de 
incisão na pele para realização de raquianestesia, sendo reali-
zado sedação com midazolam 3 mg, assumido posição prona, 
escaneamento com USG e identificação de hiato sacral, botão 
anestésico e realizado BPC com agulha 17G e solução de 20 ml 
com ropivacaína 0,6%, lidocaína 0,8% e 2 mg de morfina, nível 
sensitivo T10. Realizado desbridamento simples, ausência de 
abscesso, com duração de 35 minutos sem intercorrências, re-
cebeu alta hospital com 48 horas. DISCUSSÃO: Até o momen-
to, não existem evidências de efeitos tóxicos diretos da tinta de 
uma tatuagem já cicatrizada sobre o sistema nervoso central 
após bloqueio de neuroeixo, porém em estudo experimental 
em coelhos, a punção subaracnóidea sobre a pele tatuada 
determinou alterações histológicas nas meninges e foram en-
contrados fragmentos de tinta provenientes da tatuagem no 
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interior das agulhas de punção, sendo recomendada a identi-
ficação de áreas livres de pigmentos para evitar esse risco teó-
rico. Em relação ao BPC, é uma técnica que promove analgesia 
e anestesia das raízes nervosas lombossacrais, e, apesar de seu 
uso infrequente na rotina cirúrgica em adultos, tem sido cada 
vez mais usada na clínica de dor. A USG, como ferramenta ad-
juvante do BPC, é livre de radiação e pode promover imagens 
em tempo real, porém necessita de mais pesquisas para que 
seja consagrada como técnica de rotina. Assim, conclui-se que 
a USG, apesar de suas limitações, pode ser útil como ferramen-
ta adjuvante na colocação da agulha peridural caudal tanto em 
adultos quanto em crianças. 
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132 - Colecistectomia videolaparoscópica em 
síndrome de CADASIL
Autores: Fernando de Carvalho Corrêa, Patrick Augusto Gama Lima de 
Oliveira, Marcelo Pena Moreira de Oliveira, Artur da Silva Barros de Sou-
za, Márcio de Pinho Martins

Instituição: Hospital Central da Polícia Militar do Estado do RJ

JUSTIFICATIVA e RELATO DE CASO: uma mulher de 44 
anos, 75 kg e 1,68 m foi diagnosticada com pólipo vesical 
biliar e agendada para CVL eletiva. De acordo com seu his-
tórico médico, ela foi diagnosticada com doença da Cadasil 
durante a adolescência, quando teve diversos episódios de 
crises convulsivas. Na avaliação pré-operatória foi classifi-
cada como ASA II por hipotireoidismo e doença de Cadasil, 
controladas com uso de levotiroxina e ácido valproico, anti-
concepção oral com dienogeste e, além de um relato de AIT 
prévio sem sequelas, não apresentava outras comorbidades 
ou alergias e não havia realizado outras intervenções cirúr-
gicas. Os exames laboratoriais eram normais. Estratificação 
do risco cardiovascular de Lee II - risco intermediário. Reali-
zamos medicação pré-anestésica com MDZ e anestesia ge-
ral venosa sob monitorização conforme resolução do CFM 
2174/2017, associada a PAI, BIS, TNM e temperatura esofá-
gica, além de manta térmica e compressor pneumático em 
MMII. A anestesia transcorreu sem complicações, apesar de 
a paciente manifestar uma grande labilidade pressórica, ne-
cessitando o uso de vasopressores e remifentanil em doses 
maiores do que as habituais. Nosso objetivo com a anestesia 
era manter a pressão arterial e o dióxido de carbono expirado 
como valores normais, de acordo com os princípios da anes-
tesia para doença cerebral isquêmica. Para analgesia e pre-
venção de NVPO, optou-se por parecoxibe, dipirona, nubain 
e ondansentron. Após a conclusão da operação, o BNM foi 
revertido com sugammadex e a paciente foi extubada com 
sucesso. Não houve cefaleia ou outros sintomas neurológi-
cos durante a recuperação, contudo houve necessidade de 
resgate com droperidol para náuseas. Ao final da recupera-
ção foi encaminhada para unidade de pós-operatório. DIS-
CUSSÃO: A doença, ou síndrome, de Cadasil (arteriopatia 
cerebral autossômica dominante com infartos subcorticais 
e leucoencefalopatia) é um raro transtorno cerebrovascu-
lar hereditário, autossômico dominante. Caracteriza-se pela 
aparição na vida adulta de acidentes vasculares isquêmicos 

recorrentes e deterioração cognitiva, evoluindo até a demên-
cia, cefaleia recorrente, com padrão de enxaqueca e distúr-
bios de humor. Ocorre devido a uma mutação no gene que 
codifica o receptor transmembrana NOTCH3, localizado no 
cromossomo 19, que se expressa principalmente nas células 
do músculo liso vascular. A primeira manifestação da doença 
usualmente aparece por volta dos 45-50 anos na forma de 
AVE isquêmico ou declínio cognitivo. O manejo anestésico 
desses pacientes deve focar, principalmente, no controle da 
pressão de perfusão cerebral através da pressão arterial sistê-
mica e da normocapnia, uma vez que não se sabe qual limite 
da autorregulação dos vasos doentes. Por esses motivos, fo-
ram adotadas medidas rigorosas de controle hemodinâmico, 
bem como prevenção de fenômenos vasoespásticos.
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138 - Cetamina intravenosa para tratamento 
da depressão: repercussões clínicas
Autores: Silvana Beltram Tergolina, Luise Guimarães Rodrigues, Jorda-
na Wastowski Walter, Gabriela de Nadal Vogt, Ellexandra Anater Lecar-
delli, *Regis Borges Aquino

Instituições: Hospital São Lucas da PUC - Hospital São Lucas da PUCRS

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A cetamina tem sido utilizada 
para tratamento da dor nas suas mais variadas manifestações. 
Ultimamente foram obsevados efeitos antidepressivos quando 
em doses subclínicas. As vias de administração intravenosa(IV), 
intramuscular(IM), subcutânea(SC) e via nasal e retal têm sido 
exploradas. Até a presente data não há dados de qual via e qual 
dose contemplaria os melhores resultados. O objetivo deste es-
tudo é apresentar nossa experiência com a via intravenosa e as 
repercussões clínicas observadas durante a aplicação. MÉTODO: 
Pacientes com faixa etária de 18 a 68 anos, ASA I a III com n=180 
aplicações em jejum de seis horas. Mantidos medicamentos 
antidepressivos, anti-hipertensivos e outros de uso contínuo. 
Levados ao bloco cirúrgico, monitorização de pressão arterial 
não invasiva, monitor cardíaco e oxímetro de pulso. Infusão de 
1 a 3 mg de midazolan, antes da  administração de cetamina IV 
muito lenta de 0,5 a 1 mg/kg. Personalizamos a dose para cada 
paciente através do reflexo ciliar. Quando sem reflexo, paráva-
mos a infusão de cetamina. Ventilação espontânea, sem oferta 
de oxigênio. RESULTADOS: Na amostra e pelo método utilizado, 
foi obsevado em todos os casos aumento da frequência cardíaca 
de no mínimo 10% e pressão arterial sistêmica (PAS) de 20% ou 
mais. Alguns poucos casos com mínima de 110 mmHg e máxi-
ma de 190 mmHg. Foi utilizada clonidina IV em todos os casos 
de hipertensão apresentados durante as infusões para reversão 
desse quadro. Houve um único caso de queda de saturação por 
contratura muscular, levando à apneia, sendo utilizado ventila-
ção controlada manual forçada e revertida a saturação sem uso 
de relaxante muscular. Alguns paciente visivelmente tiveram 
alucinações com movimentos de braços e verbalizações não in-
teligíveis. CONCLUSÕES: A infusão IV deve ser cercada de cuida-
dos médicos com monitorização e sala cirúrgica equipada para 
atender a eventual efeito adverso que possa ocorrer pela infusão 
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da cetamina IV. O médico anestesista é o profissional indicado 
para esta via de administração, já que intercorrências ocorrem 
com maior ou menor significado.   
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141 - Manejo anestesiológico para cesariana 
em contexto de gemelaridade imperfeita
Autores: Maíra Cota Torres, Maria Emilia Rangel da Silva Lara, Gabriela 
Silva Duarte Araújo, Amanda Mattos Rocha, *Iara Teixeira de Araújo, 
Sérgio Silva de Mello

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG

JUSTIFICATIVA: A gemelaridade imperfeita é um evento raro 
em que os fetos são originados de um único óvulo fertilizado, 
sendo que existem duas teorias para explicar o fenômeno: te-
oria da fissura – ocorre se um único óvulo fertilizado divide-se 
em dois embriões; e teoria da fusão - quando há união de dois 
embriões originalmente separados. O diagnóstico pré-natal é 
essencial para permitir um planejamento obstétrico, uma vez 
que há risco aumentado de sangramento pós-parto. RELATO 
DE CASO: Paciente de 24 anos, sem comorbidades prévias. Em 
exame ultrassonográfico de 12 semanas de gestação, diagnos-
ticada gestação gemelar imperfeita. Internação eletiva com 32 
semanas de idade gestacional, conforme programado para in-
terrupção. Realizada raquianestesia com injeção de 15 mg de 
bupivacaína pesada, 80 mcg de morfina e 25 mcg de fentanil. 
Cesariana realizada com uterotomia sob incisão segmentar in-
ferior, com saída de grande quantidade de líquido amniótico. 
Retirada de fetos do sexo feminino, unidas pelas regiões cefálica, 
tórax anterior e abdome superior. Puérpera evolui com hipoto-
nia uterina, revertida com ocitocina (10 unidades endovenosas), 
massagem uterina, metilergometrina 0,2 mg e sutura à B-Lynch. 
Após reversão da hemorragia uterina, paciente e acompanhante 
demonstraram desejo por conhecer as filhas, que evoluíram para 
óbito em poucos minutos. DISCUSSÃO: Gemelaridade imperfei-
ta é uma condição rara e resulta de uma divisão tardia da massa 
embrionária ocorrendo falha na separação dos embriões. Outra 
teoria aceita é a fusão de embriões previamente separados. O 
diagnóstico precoce durante o pré-natal, por propedêutica de 
imagem, é essencial para o planejamento do parto e possível cor-
reção cirúrgica pós-natal. A via de parto de escolha é a abdomi-
nal, sendo recomendado que a gestação seja interrompida por 
volta de 36 a 38 semanas, entretanto, resoluções mais precoces 
podem ser indicadas com a finalidade de minimizar a morbidade 
materna. É de grande preocupação para toda a equipe o risco de 
atonia uterina secundária a sobredistenção do útero, tanto pelo 
crescimento fetal quanto pelo polidrâmnio, este último presen-
te em 11 a 50% dos casos de gêmeos unidos. O anestesiologis-
ta, juntamente com a equipe obstétrica, deve estar preparado 
para o contexto de hemorragia pós-parto. CONCLUSÃO: O risco 
aumentado de hipotonia uterina em casos de sobredistensão 
uterina deve ser previsto e as manobras de reversão devem ser 
prontamente adotadas para controle de sangramento. No caso 
relatado, os fatores de risco para esse evento eram a polidram-
nia e a gemelaridade e o fator agravante de fetos unidos pode 
demandar uterotomia ampliada. Um bom relacionamento entre 
equipe obstétrica e anestésica é essencial para um desfecho po-

sitivo da hemorragia puerperal.
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157 - Anestesia para mastectomia radical 
bilateral em paciente gestante
Autores: Sérgio Caetano da Silva, Davi Brasil Khouri, José Assis Car-
valho Corrêa, *Felipe Lauton Silva, Francisco Biagio Murta e Di Flora, 
Márcio Placedino Martins

Instituição: Hospital das Clínicas da UFMG

JUSTIFICATIVA: A hiperplasia estromal pseudoangiomatosa 
(PASH) é uma lesão benigna do estroma mamário. Sua patogê-
nese exata é desconhecida, mas há evidências de estar relacio-
nada ao estímulo hormonal, principalmente à progesterona. 
A apresentação com crescimento rápido e difuso das mamas 
é rara. RELATO DE CASO: Paciente de 27 anos, G4P1A2, IG de 
17 semanas e 1 dia, iniciou quadro de crescimento exponencial 
das mamas no início da gestação, ganho de 12 kg no 1o mês, 
com posterior surgimento de ulcerações mamárias. Passado 
de nodulectomias bilaterais em 2018, com anatomopatológico 
evidenciando PASH. Realizada proposta de mastectomia radical 
bilateral pela mastologia e cirurgia plástica. Necessitou de hemo-
transfusão pré-operatória devido à anemia importante. Realiza-
da monitorização padrão com pressão não invasiva, oxímetro 
de pulso, capnografia, cardioscopia, temperatura e sondagem 
vesical de demora. BCF positivo. Indução venosa para intuba-
ção orotraqueal em sequência rápida com sufentanil, lidocaína, 
propofol e succinilcolina. Manutenção do plano anestésico com 
sevoflurano. Correção de episódios de hipotensão com bólus 
de metaraminol. Após observação de sangramento intenso em 
campo cirúrgico, com repercussão hemodinâmica, optado por 
punção de pressão invasiva arterial. Paciente mantinha quadro 
de hipotensão, sendo iniciada fenilefrina em bomba de infusão 
contínua. Após visualizada queda hematimétrica significativa, 
realizou-se transfusão de 3 bolsas de concentrado de hemácias 
e 1 bolsa de plasma fresco congelado. Peças cirúrgicas foram 
pesadas, totalizando cerca de 11 kg em conjunto. Encaminha-
da ao CTI intubada, devido à instabilidade hemodinâmica. BCF 
positivo em CTI no pós-operatório imediato. Paciente necessitou 
de mais hemotransfusões no CTI, sendo extubada no segundo 
dia pós-operatório, após estabilidade hemodinâmica. No tercei-
ro DPO, detectada ausência de BCF e confirmado abortamen-
to. DISCUSSÃO: A cirurgia não obstétrica pode ser indicada em 
qualquer estágio da gravidez. O segundo trimestre é tido como 
o mais oportuno para aqueles procedimentos que não podem 
aguardar até o final da gestação, pois a organogênese já está 
completa e o tamanho uterino não compromete tanto a cirurgia. 
A prioridade do anestesista é garantir a perfusão útero-placen-
tária e a oxigenação materna, devendo-se manter a todo custo 
uma pressão sanguínea sistêmica adequada, tendo em vista que 
a circulação útero-placentária não possui autorregulação de seu 
fluxo. Além disso, deve-se promover a vigilância fetal com a mo-
nitorização do BCF a partir da 16a semana de gestação, de prefe-
rência antes, durante e após o procedimento.
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160 - Dificuldade ventilatória no 
transoperatório de mediastinoscopia após 
lesão vascular
Autores: Bruno Coutinho de Melo, *Ana Clara Monteiro Laranjeira, 
João Bruno Lisboa, Wander Matos Cardoso

Instituição: Santa Casa de Misericórdia de Maceió

JUSTIFICATIVA: A mediastinoscopia é fundamental no esta-
diamento e diagnóstico de afecções do mediastino. Apesar 
de sua elevada segurança, algumas raras complicações po-
dem ser desafiadoras para o anestesista. RELATO DE CASO: 
Paciente masculino, 24 anos, hígido e sem passado cirúrgico, 
queixa de dispneia leve. Internado para mediastinoscopia com 
biópsia de massa mediastinal e linfonodos. Monitorização pa-
drão na sala de cirurgia, mais pressão arterial invasiva. Indução 
anestésica precedida de três minutos de pré oxigenação. Intu-
bação orotraqueal rápida e sem dificuldades, Cormack-Leha-
ne 2A, com tubo número 8 com cuff via laringoscopia direta, 
seguida de dessaturação importante com recuperação lenta. 
Sem intercorrências durante a cirurgia até a ocasião da lesão 
acidental de tronco branquiocefálico direito. Durante o con-
trole do sangramento, houve perda da curva de capnografia, 
apesar da adequação das conexões e posicionamento do tubo. 
Esse foi reposicionado sob visualização direta, mas não houve 
expansão torácica, retorno da capnografia ou melhora da satu-
ração. Extubado para realização de broncoscopia, que eviden-
ciou colabamento de brônquios. Hipóxia grave culminou em 
PCR, revertida após três ciclos de RCP e seletivação esquerda 
proposital de tubo 6,5, forçando ultrapassagem da obstrução. 
Exame físico detectou pneumotórax hipertensivo à direita, 
prontamente drenado, resultando em otimização ventilatória 
e transporte do paciente até setor de hemodinâmica, para ci-
rurgia endovascular. Paciente extubado, sem intercorrências e, 
no dia seguinte, na UTI. Diagnosticado Linfoma não Hodgkin 
e iniciado tratamento em regime hospitalar. DISCUSSÃO: 
Comprometimento de via aérea não é esperado após lesões 
de veia ázigos e artéria inominada, as mais comuns em me-
diastinoscopia, mas pode ocorrer nas lesões de carótidas ou 
vasos tireoidianos. Ainda não há um protocolo oficial para o 
manejo desses casos, mas a comunicação eficaz entre a equi-
pe é a chave para condutas direcionadas e rápidas, além de 
minimização de danos.
Referências
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163 - Manejo anestésico em um paciente com 
Síndrome de Mounier-Kuhn
Autores: Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz, Fernanda Lourenço 
Furigo, *Natália de Paula Piccolo, Fábio Luis Ferrari Regatieri

Instituições: Hospital São Camilo Pompeia / IPAR - Hospital São Camilo 
Pompeia - Hospital Geral de Itapevi/IPAR

JUSTIFICATIVA: A Síndrome de Mounier-Kuhn (SMK) se ca-
racteriza pela dilatação da traqueia e dos brônquios princi-
pais. Ocorre por uma atrofia ou ausência de fibras elásticas 
e musculares lisas na via aérea inferior. É rara, acomete mais 
frequentemente homens entre a terceira e quarta década de 

vida. Sem causa específica conhecida pode estar associada a 
outras patologias genéticas. Infecções das vias aéreas inferio-
res e distúrbios respiratórios são comuns nesses pacientes. O 
manuseio anestésico nos portadores de SMK pode ser difícil 
e desafiador, exigindo maior atenção pelo anestesista e uma 
boa avaliação pré-anestésica. RELATO DE CASO: A.N.L., 54 
anos, ASA II, com SMK, submetido a uma colecistectomia por 
videolaparoscopia eletiva. Sua broncoscopia mostrava perda 
da arquitetura normal, com grande alargamento brônquico, 
além de presença de divertículos. A espirometria apresenta-
va distúrbio ventilatório severo. A avaliação da pneumologia 
indicava alto risco para o procedimento. Foi submetido à 
anestesia geral sob indução em sequência rápida após pré-
-oxigenação com O2 a 100%. Administrado fentanil, propofol 
e rocurônio. IOT com tubo 8,5 com cuff após laringoscopia 
direta, sem intercorrências. Sem sinais de vazamento de ar. 
Ventilação mantida a volume controlado com O2 a 50%. Ma-
nutenção anestésica com sevoflurano e remifentanil. Procedi-
mento cirúrgico-anestésico sem intercorrências. Reversão do 
bloqueio neuromuscular com atropina e neostigmina e extu-
bação. Paciente encaminhado a RPA, onde ficou sob observa-
ção por uma hora, sem queixas. Recebeu alta hospitalar após 
2 dias. DISCUSSÃO: A avaliação pré-operatória do paciente e 
de sua via aérea é essencial para uma boa condução anestési-
ca, principalmente em casos em que há alteração anatômica 
ou fisiológica que represente risco ao paciente. Neste caso, 
foi necessário manter pressão positiva contínua na via aérea 
para evitar vazamento de ar ao redor do tubo orotraqueal, o 
que poderia causar obstrução por colapso das paredes brô-
nquicas. Porém, o cuff do tubo deve estar a uma pressão que 
possibilite uma boa circulação da parede brônquica evitando 
diminuição do fluxo sanguíneo e a ocorrência de traqueo-
malácea adquirida ou infecção. Portadores de SMK também 
apresentam maior risco de broncoaspiração exigindo assim 
maior cuidado pelo anestesista. 
Referência
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164 - Curvas de aprendizado de médicos 
em especialização em anestesiologia em 
bloqueios do plexo braquial
Autores: Ricardo Jardim Berbigier, *Adilto Mezzari Junior, Getúlio Ro-
drigues de Oliveira Filho

Instituição: Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São 
Thiago - UFSC

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A curva de aprendizado de ha-
bilidades procedimentais pode ser identificada por métodos 
estatísticos sequenciais. O método da soma cumulativa para 
curvas de aprendizado ajustada ao risco de falhas (RA-LC-CU-
SUM) detecta quando o processo de aquisição de habilidade 
se desvia de um estado instável, curva de aprendizado, para 
um estado estável, proficiência, controlando para fatores que 
influenciem as chances de falhas nos procedimentos. O obje-
tivo deste estudo foi estimar o número de procedimentos ne-
cessários para que médicos em especialização em anestesiolo-
gia (ME) atinjam a proficiência nos bloqueios de plexo braquial. 
MÉTODO: Foram extraídos e analisados retrospectivamente os 
registros de bloqueios de plexo braquial (BPB) realizados por 
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ME em um banco de dados anonimizado. Os bloqueios foram 
realizados por acessos axilar, interescalênico, perivascular sub-
clávio, infraclavicular e subcoracoide. De cada registro, foram 
extraídos o número sequencial do bloqueio e seu desfecho – 
sucesso, definido como bloqueio completo nos território dos 
nervos terminais do plexo braquial ou falha, definida como 
bloqueio incompleto ou ausente nos território dos nervos ter-
minais do plexo braquial. Foram construídas curvas pelo mé-
todo RA-LC-CUSUM, usando taxas aceitável e inaceitável de fa-
lhas de 5% e 20%, respectivamente. O limite de proficiência H0 
foi estimado assumindo alfa = 5% e 1-beta = 20%. Os fatores 
de risco para falhas foram identificados por regressão logística. 
Os ME que atingiram taxas de falhas iguais ou menores do que 
a taxa aceitável foram considerados proficientes. O número de 
procedimentos realizados em sequência até atingir a proficiên-
cia foi extraído das curvas de aprendizado. Os resultados são 
expressos como mediana (25o - 75o percentis). RESULTADOS: 
Foram analisados 1.720 registros de BPB realizados por 36 ME, 
com 38 (22 – 76) bloqueios por residente. A taxa de supervi-
são direta foi de 95,8%. A proficiência foi atingida por 25 ME 
(69,4%) após 15 (11 – 22) bloqueios. A taxa global de sucesso 
foi 93,1% (87,6% – 96,3%).  CONCLUSÕES: Bloqueios de plexo 
braquial realizados por ME apresentam altas taxas de sucesso, 
mas a curva de aprendizado ajustada pelos fatores preditivos 
de falhas visando taxas de falha de até 5% demanda uma expe-
riência mediana de 15 bloqueios.
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168 - Drenagem de abscesso e debridamento 
de fasceíte necrotizante axilar sob bloqueio 
anestésico de nervos periféricos
Autores: Renata de Andrade de Chaves, Thadeu Alves Máximo, *Gra-
ziella Camara Santos Lopes, Leonardo Saraiva Guimarães de Oliveira

Instituições: Hospital Luxemburgo - Hospital Municipal Odilon Behrens

JUSTIFICATIVA:  A axila é uma região de anatomia comple-
xa e inervação intrincada, sendo difícil a execução exclusiva 
de bloqueio de nervos periféricos (BNP) para a anestesia do 
compartimento. RELATO DE CASO: Paciente sexo masculi-
no, 55 anos, 1,75m, 82 kg, portador de DM tipo II, usuário de 
metformina. Apresentava quadro de hidroadenite supurativa 
com grande abscesso axilar e fasceíte necrotizante, que aco-
metia toda a pirâmide da anatomia local e que se estendia 
para a borda lateral dos mm. peitorais e para as faces medial 
e posterior do braço. Ao exame, observou-se paciente estável 
hemodinamicamente, consciente, eupneico e com critérios de 
via aérea difícil (VAD). Exames laboratoriais normais, exceto 
por leucocitose e hiperglicemia. Realizada drenagem e debri-
damento da axila sob BNP guiado por US e sedação. Bloqueios 
de plexo braquial (BPB) via supraclavicular com 15 ml de ro-
pivacaína 0,5% e de plano serrátil anterior (BPSA) com 20 ml 
de ropivacaína 0,5%. No BPSA, utilizou-se transdutor linear 
de alta frequência: da porção média da clavícula, deslizou-se 
o probe lateral e distalmente, até o aparecimento da 4a e 5a 
costelas; girou-se o probe para o plano coronal, inclinando-o 
posteriormente e identificando-se o m. grande dorsal (MGD); 
visualizou-se o m. serrátil anterior (MSA) profundo em relação 

ao MGD e superficial às costelas; injetado o anestésico local no 
plano interfascial desses músculos. Sedação com cetamina e 
dexmedetomidina (1:1). Utilizados como adjuvantes 2g de di-
pirona, 30 mg de cetorolaco e 4 mg de ondansetrona. Proce-
dimento transcorreu com bloqueio sensitivo satisfatório e es-
cala de sedação Ramsay 3. Na SRPA, observou-se classificação 
0 na EVA. DISCUSSÃO: Devido aos critérios de VAD, optou-se 
pela realização de BNP com intuito anestésico. No BPSA, foram 
acessados nervos responsáveis pela inervação sensitiva da 
axila (intercostobraquial T2-T3; ramos cutâneos laterais dos in-
tercostais-T3-T9), além do tóracodorsal C6-C8 e torácico longo 
C5-C7 (responsáveis por miótomos axilares), todos localizados 
entre as fáscias do MSA do MGD. O motivo da associação com 
o BPB deveu-se à extensão do debridamento para região pos-
terior do braço (área do n.radial), e também à necessidade de 
um bloqueio mais amplo, com cobertura sensitiva das paredes 
axilares restantes (nn.peitorais C5-C8 e cutâneo medial do bra-
ço C8-T1), e mais denso, uma vez que os bloqueios interfasciais 
são eminentemente analgésicos. Trata-se de alternativa segura 
aos bloqueios epidural e paravertebral torácicos.
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188 - Neuropraxia de nervo periférico de 
etiologia multifatorial após cirurgia plástica
Autores: Fernando Cássio do Prado Silva, Rodrigo Rodrigues Alves, 
João Paulo Jordão Pontes, *Gisele Ribeiro Londe Campos, Raissa Men-
donça Porto Franco

Instituição: CET Hospital Santa Genoveva de Uberlândia / MG

JUSTIFICATIVA:  As lesões perioperatórias de nervos periféri-
cos são uma complicação comum e catastrófica da anestesia e 
cirurgia. Os nervos mais comumente lesados são o nervo ulnar 
(28%) e do plexo braquial (20%). A gravidade da lesão é menos 
comum nos nervos ciático, mediano, radial e femoral. Embo-
ra os fatores causais dessas lesões possam ser multifatoriais, 
o posicionamento adequado é essencial para a prevenção de 
complicações decorrentes do tempo que o paciente permane-
ce na mesma posição. RELATO DE CASO:  Feminino, 35 anos, 
95kg, P2, tabagista, portadora de hipotireoidismo, submetida à 
lipoabdominoplastia e mastopexia. Optou-se inicialmente por 
anestesia peridural para realização da lipoabdominoplastia e, 
posteriormente, anestesia geral para mastopexia. Após moni-
torização convencional, acesso venoso periférico e instalação 
de cateter nasal de oxigênio a 2L/minuto, foi feito bloqueio 
peridural em L1/L2 com instalação de cateter e injeção de bu-
pivacaína 0,25% 37,5 mg, associado à clonidina 150 mcg. De-
pois de transcorridas seis horas do primeiro procedimento, foi 
realizada a indução da anestesia geral com propofol 190 mg, 
rocurônio 50 mg e fentanil 200 mcg. A cirurgia teve duração 
total de dez horas. Após extubação, paciente queixava-se de 
dor em região cubital de ambos os membros superiores, com 
irradiação para as mãos associada a parestesias, além de re-
dução discreta de força em MSD. Foi avaliada por equipe de 
anestesiologia que diagnosticou neuropraxia em território de 
nervo mediano bilateralmente. Foi iniciada gabapentina 300 
mg 8/8h e complexo polivitamínico hidroxicobalamina+uridi-
na+citidina. Após dez dias, mantinha parestesia em ponta de 
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primeiro quirodáctilo direito, sem alterações de força nesse 
membro. Em MSE, relatava dor 2/10 ao movimento e a palpa-
ção da região do nervo mediano, além de parestesia em face 
palmar do polegar esquerdo. Foram mantidos os medicamen-
tos por 30 dias. Após esse período, paciente referiu melhora 
completa do quadro clínico. DISCUSSÃO: As lesões nervosas 
periféricas levam a perdas sensoriais, dor e desconforto. A dor 
pós-operatória moderada a grave devido ao mau posiciona-
mento e a cirurgias prolongadas é, por vezes, associada a des-
conforto significativo e aumento de custos no pós-operatório. 
É necessária uma avaliação pré-operatória dos pacientes de 
modo a averiguar se a posição cirúrgica necessária será tolera-
da pelo doente e alerta para as várias considerações a ter em 
cada posicionamento. A avaliação pós-operatória dos doentes 
é também essencial, pois permite o reconhecimento precoce 
das lesões e previne a dor crônica.
Referências
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191 - Monitorização transoperatória e 
complicação em um paciente com Síndrome 
do Desfiladeiro Torácico
Autores: Fernando Cássio do Prado Silva, João Paulo Jordão Pon-
tes, Amanda Corrêa Vidica, *Gisele Ribeiro Londe Campos, Sicilya 
Santos Marques

Instituição: CET Hospital Santa Genoveva de Uberlândia / MG

JUSTIFICATIVA: A síndrome do desfiladeiro torácico (SDT) 
constitui um grupo de diversos distúrbios que resultam na 
compressão do feixe neurovascular que sai do canal torácico. A 
compressão dessa área causa sintomas distintos, que podem 
incluir palidez na extremidade superior, parestesia, fraqueza, 
atrofia muscular e dor. Devido à complexidade anatômica da 
região anatômica envolvida, as diversas técnicas de cirúrgicas 
podem ter complicações envolvendo estruturas nobres vizi-
nhas. A monitorização transoperatória deve ser realizada de 
maneira adequada, de modo a identificar potenciais compli-
cações para que a equipe possa atuar prontamente. RELATO 
DE CASO: Feminina, 26 anos, 75 kg, P1, hígida, submetida à 
cirurgia eletiva de costectomia direita para tratamento da sín-
drome do desfiladeiro cérvico-torácico, em que já apresentava 
previamente parestesia e paresia em membro superior direito 
(MSD), sem déficit vascular. Optou-se por anestesia combi-
nada geral inalatória e peridural. A paciente foi monitorizada 
com cardioscopia, pressão não invasiva bilateral e oximetria 
de pulso bilateral. O bloqueio peridural foi realizado em T5/T6 
com instalação de cateter, sem dificuldades, e injeção de bu-
pivacaína 0,25%. Na indução de anestesia geral, foram usados 
propofol, fentanil e rocurônio. Mantida anestesia com anesté-
sico inalatório com CAM 1,3. Após manipulação cirúrgica, foi 
notada dificuldade de aferição da pressão arterial em MSD e 
ausência de pulso da artéria radial direita. A paciente foi ava-
liada pelo cirugião vascular que, através do exame de Doppler, 
notou fluxo monofásico. Realizada arteriografia que mostrou 
estenose de 75% da artéria subclávia, seguida de angioplastia 
com balão, sem sucesso. Posteriormente colocado stent expan-
sível na artéria acometida. Ao final, a paciente foi desintubada, 
estava consciente e orientada, estável hemodinamicamente, 

eupneica, porém com paresia e parestesia em mão direita. Foi 
de alta hospitalar com parestesia em mão e prescrito prega-
balina. DISCUSSÃO: A monitorização do paciente é essen-
cial para o diagnóstico e tratamento das intercorrências no 
transoperatório em todos os tipos de cirurgia, desde pe-
quenos procedimentos cirúrgicos até cirurgias de alta com-
plexidade. Graças aos avanços que ocorreram nos últimos 
anos, podemos ter maior controle das variações fisiológi-
cas/patológicas no transoperatório, resultando em menor 
morbimortalidade para os pacientes.
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207 - Anestesia em paciente com Doença de 
Pompe: relato de caso
Autores: Isabela Maria Pereira de S.S.Feitosa, Rafaella Guedes Gonçal-
ves, Ricardo Vieira de Siqueira, Otávio Damázio Filho, Jane Auxiliadora 
Amorim, Fabio Ranieri Angelim Barros

Instituição: Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia do Hos-
pital dos Servidores do Estado de Pernambuco

JUSTIFICATIVA: A Doença de Pompe é uma enfermidade au-
tossômica recessiva rara, estimada em 1:40.000 nascidos vivos, 
caracterizada pelo depósito lisossomal de glicogênio decor-
rente da deficiência da enzima alfa-glicosidase ácida. A princi-
pal manifestação clínica é fraqueza muscular e esses pacientes 
apresentam risco de complicações pulmonares, quando sub-
metidos à anestesia. Nesse contexto, além das particularida-
des anestésicas, é necessário o envolvimento de uma equipe 
multidisciplinar para minimizar complicações. RELATO DE 
CASO: Homem, 47 anos, IMC 27,3 kg/m², com Doença de Pom-
pe, estado físico P3, história de alergia à AINE. Com diagnóstico 
de colelitíase, programada colecistectomia videolaparoscópi-
ca. Na avaliação pré-anestésica, apresentava-se eupneico, ca-
pacidade funcional de 4 METs, ausculta diminuída em bases 
pulmonares, SatO2 96% em ar ambiente. Uso diário de bron-
codilatador, corticosteróide inalatório e BIPAP duas vezes/dia. 
A radiografia de tórax mostrava área de atelectasia em terço 
médio à direita. À gasometria arterial, pO2 74 mmHg e pCO2 41 
mmHg. Espirometria evidenciava distúrbio ventilatório misto 
grave, capacidade vital forçada 41% do previsto com variação 
após broncodilatador. Apresentava ARISCAT escore de 31 pon-
tos, sendo o risco cirúrgico intermediário, 13,3% de complica-
ções pulmonares pós-operatórias. Iniciada predinisona 40 mg/
dia e não foi administrada medicação pré-anestésica. Ao che-
gar na sala de operação monitorizado com cardioscopia, oxi-
metria de pulso, PNI, capnografia, monitorização do bloqueio 
neuromuscular, atividade cerebral e profundidade anestésica. 
Foi submetido à anestesia geral venosa total, indução com 
lidocaína 1 mg/kg, remifentanil 0,5 mcg/kg/min, propofol 2 
mg/kg e rocurônio 0,6 mg/kg, manutenção  com propofol 100 
mcg/kg/min e remifentanil 0,25 mcg/kg/min. TOF na admissão 
na SO de 100. Paciente permaneceu em ventilação mecânica, 
modo volume controlado, VC 6 ml/kg peso ideal, FR 12 ipm e 
PEEP de 6cmH2O. O procedimento teve duração de 90 minu-
tos. Para analgesia, foi realizada infiltração de FO com ropiva-
caína a 0,5% e administrados 5 mg de morfina. O paciente foi 
extubado em sala de operação, com TOF 100% revertido, após 
administração de sugammadex 2 mg/kg. Nesse momento foi 
instalado BIPAP e o paciente foi encaminhado à UTI. Evoluiu 
sem apresentar sinais clínicos de insuficiência respiratória nas 
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primeiras 24 horas de pós-operatório. Recebeu alta hospitalar 
48 horas após procedimento, sem apresentar complicações. 
DISCUSSÃO: A literatura é escassa em publicações que en-
volvam anestesia geral em pacientes com Doença de Pompe. 
Os cuidados perioperatórios com a otimização da função pul-
monar e a monitorização do bloqueio neuromuscular no tran-
soperatório são imprescindíveis no manejo adequado desses 
pacientes. 
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210 - Hematoma atrioventricular: alterações 
eletrocardiográficas e diagnóstico diferencial 
com IAM
Autores: Eduardo Schneider Silva, Viviane Mentz Dornelles, Diogo 
Ferrari Centenaro, Juliana de Fatima Schmitt, Felipe Favero, Thiago 
Ribeiro Barros

Instituição: SANE / RS

JUSTIFICATIVA: Paciente masculino, 57 anos, 1,71 m, 58 kg, 
ASA III, previamente hipertenso, apresentando sintomas an-
ginosos e portador de insuficiência aórtica importante. Eco-
cardiograma com fração de ejeção (FE) de 45% e importante 
refluxo valvar aórtico com orifício valvar de 32 mm2 de diâme-
tro. Cinecoronariografia: artéria descendente anterior (ADA) 
com lesão moderada medial; artéria circunflexa (ACX) e arté-
ria coronária direita (ACD) sem lesões significativas. Sem ou-
tras queixas ou alterações laboratoriais. RELATO DE CASO: 
paciente submetido à cirurgia eletiva de troca valvar aórtica + 
revascularização do miocárdio, com circulação extracorpórea 
(CEC). Realizada anestesia geral balanceada. Após a saída de 
CEC, o paciente apresentou piora da função ventricular com 
sinais de isquemia miocárdica no ECG; identificou-se uma ele-
vação do segmento ST de 3,0 mm em AVF, assim como nas de-
mais derivações inferiores (DII e DIII). Também foi identificado 
um desnível de -2,3 mm em V1, sugerindo infarto agudo do 
miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAM-
CSST), por provável oclusão da ACD no óstio aórtico. Realizada 
cinecoronariografia intraoperatória e descartada oclusão co-
ronariana previamente suspeita. Após o cateterismo, durante 
a manipulação do coração, foi identificado um hematoma no 
sulco atrioventricular direito. Foi então realizada drenagem 
cirúrgica, com posterior melhora da função ventricular e dos 
padrões eletrocardiográficos. DISCUSSÃO: a monitorização 
eletrocardiográfica ao longo do perioperatório fornece infor-
mações fundamentais para o manejo do paciente. Para pacien-
tes de risco, recomenda-se o uso de sistemas de monitorização 
de ECG com 5 ou mais canais. Com esses sistemas, é possível 
monitorizar simultaneamente sete derivações: DI, DII, DIII, aVR, 
aVL e aVF e uma derivação precordial. Para monitorização ade-
quada e capaz de detectar alterações isquêmicas do segmento 
ST, sugere-se o seguimento concomitante da derivação DII e 
uma derivação precordial: V1, V4 ou V5. A maioria das disrit-
mias e alterações isquêmicas podem ser detectadas com a mo-
nitorização combinada de DII e V5. A elevação do segmento 
ST, indicando isquemia transmural, observada particularmente 
durante a cirurgia cardíaca, fornece informação útil sobre o 
segmento miocárdico e o território responsável pelo evento 
isquêmico. No presente caso, a alteração eletrocardiográfica 
descrita anteriormente levantou a suspeita de IAM de parede 

inferior, o qual foi descartado com a realização da cinecorona-
riografia transoperatória. A remoção cirúrgica do hematoma 
propiciou a resolução do quadro e a normalização dos parâ-
metros eletrocardiográficos.
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211 - Realização de bloqueio mentoniano 
bilateral para abordagem de Angina de 
Ludwig
Autores: Terezinha Wilma Alkmim de Rezende, Paula Alves Pinheiro, 
*Rodolfo Maia Domingues Ferreira, Tchalton Amador Corrêa, João 
Paulo Lopes Carvalho Pereira, Sérgio Silva de Mello

Instituição: Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Minas 
Gerais

JUSTIFICATIVA: A Angina de Ludwig é um processo infecto-
-inflamatório do assoalho oral e cervical com notório edema, 
podendo evoluir rapidamente para compressão de via aérea e 
trismo, sendo possivelmente fatal. O objetivo do trabalho em 
questão é discutir as possibilidades anestésicas para aborda-
gem segura do paciente, levando em consideração as possí-
veis complicações e limitações causadas pela enfermidade. RE-
LATO DE CASO: Paciente de 68 anos, hipertenso, dependente 
de marca-passo e portador de insuficiência renal crônica, com 
relato de dor e edema em região submentoniana há dez dias, 
após molde para implante dentário. Evoluiu com volumoso 
abscesso submentoniano, com área de hiperemia, sinais flo-
gísticos e necrose cutânea. Apresentava importante restrição 
da abertura oral, jejum inferior a oito horas e expansão rápida 
do processo infeccioso. Discutido com a equipe cirúrgica e op-
tado por realização de bloqueio mentoniano por via extraoral 
bilateral, com ropivacaína 1%, 3 ml bilateralmente, devido à fa-
cilidade de execução e segurança. Paciente permaneceu cons-
ciente durante procedimento, referindo melhora importante 
da dor após realização do bloqueio. DISCUSSÃO: A Angina 
de Ludwig é uma patologia rapidamente progressiva, com 
possibilidade de acometimento de via aérea, constituindo-se 
uma urgência anestésico/cirúrgica. O nervo mentoniano, um 
dos ramos terminais do nervo alveolar inferior, emerge pelo 
forame mentoniano que, no adulto, está localizado em uma 
linha entre os pré-molares superior e inferior. O bloqueio 
mentoniano pode ser realizado por técnica intra ou extrao-
ral, promovendo analgesia aos tecidos da gengiva, mucosa, 
lábio inferior e tecidos moles do mento, sendo, portanto, 
adequado ao procedimento cirúrgico do caso proposto. Em 
alguns casos de Angina de Ludwig avançada, há necessida-
de de realização de traqueostomia pré-operatória antes da 
indução de anestesia geral, contudo, como no caso em ques-
tão a localização e a extensão da patologia eram favoráveis, 
o bloqueio mentoniano deve ser lembrado como alternativa 
por se tratar de bloqueio superficial, de simples execução e 
sem necessidade de manipulação de via aérea.
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218 - Bloqueio contínuo de nervos periféricos 
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com cateter para analgesia pós-operatória em 
cirurgia de ressecção de tumor de fêmur distal 
com colocação de endoprótese de joelho
Autores: Breno José Santiago Bezerra de Lima, Ricardo Baraldo Del-
bello, *Nádia Munhoz Ponce, Gustavo Bianchini Junkes, Roberto Hen-
rique Benedetti

Instituições: CET SIANEST – Hospital Florianópolis - CEPON

JUSTIFICATIVA: Em cirurgias ortopédicas de grande porte 
há elevada incidência de dor aguda pós-operatória. A infusão 
contínua de anestésicos locais através de cateteres de nervos 
periféricos possibilita adequada analgesia, com baixos índices 
de complicações relatados na literatura. CASO CLÍNICO: MSA, 
feminino, 17 anos, 61 kg, com quadro de tumor ósseo em diáfise 
e metáfise de fêmur esquerdo há dez meses, foi admitida para 
ressecção tumoral seguida de endoprótese articulada de joelho. 
Submetida à raquianestesia L3-L4 com 15 mg de bupivacaína 
hiperbárica e 80 mcg de morfina intratecal, seguida de passa-
gem de cateter peridural em L4-L5. Mantida sob sedação com 
propofol em infusão alvo-controlada. Após 3 horas e 30 minutos 
de cirurgia, infundido 10 ml de ropivacaína 0,75% em cateter pe-
ridural. Após o término da cirurgia, paciente foi posicionada e, 
sob visualização por ultrassonografia (USG), foi inserido cateter 
periférico perineural ao nervo femoral e outro cateter perineural, 
ao nervo ciático. Pós-operatório imediato em UTI, com infusão 
contínua de ropivacaína 0,2% 3mL/h em cada cateter periféri-
co, escala verbal de dor (EVB) 0/10. Durante o 1o pós-operatório 
(PO), manteve bloqueio motor e EVB 0/10. Foi reduzida concen-
tração da ropivacaína para 0,1% para iniciar fisioterapia precoce. 
Houve dois resgates de morfina 2 mg durante a noite seguinte 
devido EVB 4/10. No 2o PO, EVB 0/10, retirado cateter peridural e 
suspensa infusão contínua de ropivacaína, porém mantendo os 
cateteres periféricos para eventual necessidade de resgate. No 3o 
PO, encaminhada para leito de enfermaria, já deambulando, sem 
bloqueio motor, sensibilidade e propriocepção preservadas, dor 
controlada apenas com dipirona 1 g 6/6h, EVB 0/10. No 4o PO, 
retirados os cateteres periféricos. DISCUSSÃO: O nervo femoral 
origina-se do plexo lombar L2-L4 e inerva a região anterior e me-
dial do quadril e da coxa até o joelho, articulações do quadril, 
joelho e tornozelo. O nervo ciático tem origem do plexo sacral 
L4-S3 e inerva a face posterior do joelho, músculos isquiotibiais 
e todo membro inferior abaixo do joelho, exceto pela porção 
medial da perna e do pé. Estresse cardíaco, pior evolução cirúr-
gica, deambulação atrasada, altos custos hospitalares, entre ou-
tros, são consequências de dor pós-operatória mal controlada. 
Anestésicos de longa duração em infusão contínua possibilitam 
analgesia eficaz, sem os efeitos hemodinâmicos de um bloqueio 
do neuroeixo, poupando opioides e, consequentemente, redu-
zindo efeitos colaterais. 
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221 - A associação entre eclâmpsia e AVE 
hemorrágico: um relato de caso
Autores: Guilherme Abreu de B. Comte de Alencar, Breno Sales Scheidt, 

*Vinicius Silva Santana

Instituição: Hospital das Clínicas Constantino Ottaviano - HCTCO

JUSTIFICATIVA: Síndromes hipertensivas ocorrem com fre-
quência durante a gestação, sendo uma importante causa de 
morbimortalidade materna no Brasil. A pré-eclâmpsia é um 
distúrbio hipertensivo multissistêmico exclusivo da gravidez, 
caracterizado por disfunção endotelial e desregulação imuno-
lógica que afeta 3% a 8% de todas as gestações. A eclâmpsia, 
uma de suas formas graves, é caracterizada por episódios de 
convulsões até o décimo dia do puerpério. A associação en-
tre eclâmpsia e hemorragia encefálica foi reconhecida desde 
1881 e foi relatada como a causa mais comum de morte em pa-
cientes com eclâmpsia. RELATO DE CASO: G.R.L. feminina, 32 
anos, ativa, autônoma, negra, G3P2CA0, 37 semanas e 2 dias de 
idade gestacional, cinco consultas de pré-natal sem intercor-
rências, normotensa, sem comorbidades. Admitida no serviço 
de emergência em estado pós-ictal, torporosa, pouco respon-
siva, com queixa de cefaleia. Pressão Arterial (PA) de admissão: 
110x80 mmHg e normoglicêmica. Apresentou um novo episó-
dio de convulsão tônico-clônica, seguido de liberação esfincte-
riana. Nova aferição da PA, onde se constatou 230x140 mmHg. 
Realizado diazepam e sulfato de magnésio endovenoso. Leva-
da para o centro cirúrgico em convulsão tônico-clônica, não 
cooperativa, sialorreica, apresentando pupilas mióticas, com 
discreta discoria de predominância à direita. Sondada, elimi-
nou 100 ml urina clara. Realizada monitorização ASA padrão, 
revisão de venóclise, indução com fentanil, propofol, suxame-
tônio, realizada intubação orotraqueal, acoplada à ventilação 
mecânica e sevoflurano iniciado em 2%, seguindo com insta-
lação do índice biespectral (BIS). Iniciado sulfato de magnésio 
na dose manutenção. O recém-nascido apresentou APGAR de 
8 e 9 no 1’ e 5’, respectivamente. Ao término do procedimento, 
foi extubada, mantendo estabilidade cardiorrespiratória, eup-
neica em ar ambiente, pouco interativa, localizava dor, discreta 
abertura ocular e emissão de sons ao estímulo. Seguiu em neu-
rovigilância, aguardando vaga de terapia intensiva (UTI). Evolui 
com piora do quadro neurológico, sendo novamente intubada 
e submetida à tomografia de crânio, com diagnóstico de AVE 
hemorrágico, com hemoventrículo e desvio da linha média, 
sendo necessária a colocação de derivação ventricular externa. 
Segue para UTI, onde teve acompanhamento multidisciplinar, 
porém evoluiu com importante piora clínica, apresentando 
pneumonia adquirida ao ventilador, trombose venosa profun-
da e óbito. DISCUSSÃO: Estudos mostraram que o AVE é um 
evento raro durante a gravidez, com incidência em torno de 
34 casos/100.000 partos. Mulheres com distúrbio hiperten-
sivo na gravidez, sobretudo as formas graves, possuem 6 a 9 
vezes mais probabilidade de desenvolver AVE, sendo o AVE 
hemorrágico o tipo mais comum associado a essas etiologias. 
Apesar da relativa raridade, este caso destaca a significância 
desse agravo à saúde da gestante e mostra a importância de 
uma equipe multidisciplinar na tentativa de redução da mor-
bimortalidade materna.
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222 - O uso de Rotem em cirurgias cardíacas 
complexas pode reduzir a indicação de 
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hemocomponentes e o sangramento no pós-
operatório?
Autores: *Bruna Sessim Gomes, Paulo Warpechowski

Instituições: Instituto de Cardiologia de Porto Alegre - CET SANE POA

JUSTIFICATIVA: Tradicionalmente, a prática de transfusão de 
sangue e hemocomponentes tem sido indicada com base em 
testes convencionais de coagulação, como tempo de protrom-
bina (TP), tempo de tromboplastina parcial ativada (KTTP), 
índice normalizado internacional (INR), tempo de coagulação 
ativado (TCA) e dosagem de fibrinogênio em associação com 
sinais clínicos de sangramento. O uso da tromboelastometria 
(ROTEM) pode rapidamente detectar alterações na coagulação 
sanguínea e indicar a terapêutica específica. A literatura mos-
tra que o uso do Rotem proporciona melhor indicação de he-
mocomponentes, assim como redução da morbimortalidade, 
justificando o uso rotineiro em cirurgias cardíacas complexas. 
OBJETIVOS: O objetivo do nosso trabalho é avaliar se o uso de 
Rotem em cirurgias cardíacas complexas pode reduzir a indi-
cação de hemocomponentes e o sangramento perioperatório. 
MÉTODO: O estudo utiliza o Rotem em 22 pacientes submeti-
dos a cirurgias cardíacas complexas e fez-se comparação com 
21 pacientes, com os mesmos critérios de inclusão e exclusão, 
que não utilizaram o equipamento. Selecionamos pacientes 
maiores de 18 anos, submetidos a cirurgias cardíacas como 
troca de duas ou mais válvulas, cirurgia de revascularização 
miocárdica e troca valvar concomitante ou reoperações. Foram 
excluídos pacientes previamente diagnosticados com coagu-
lopatias e portadores de insuficiência hepática. RESULTADOS: 
A análise estatística dos dados mostrou dois grupos de pa-
cientes semelhantes em critérios de gravidade, evidenciando 
ausência de diferença significativa no uso de hemocomponen-
tes e no sangramento no transoperatório e no pós-operatório 
com a utilização do Rotem. CONCLUSÕES: A análise dos dados 
sugere que tanto o manejo usual de sangramento quanto o 
manejo com a utilização do Rotem são eficientes, entretanto, 
tais resultados podem ser limitados em virtude do tamanho 
amostral reduzido.
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240 - Bloqueio peridural contínuo para 
cesariana em gestante superobesa
Autores: Guilherme Rufino da Silva, Wilson Gonçalves Sombra, *Lorena 
Neves Fernandes Franco, Anderson Mascarenhas Nicacio, Luis Fernan-
do Lima Castro

Instituição: Hospital Maternidade de Campinas

JUSTIFICATIVA: A obesidade materna é o fator de risco mais 
comum durante a gestação, superando o diabetes mellitus e a 
pré-eclâmpsia, sendo frequente na prática diária do aneste-
siologista. As alterações fisiológicas da gestação, somadas às 
da obesidade, ocasionam maior risco anestésico-cirúrgico. 
Cerca de 75% das gestantes obesas necessitam de múltiplas 
tentativas para bloqueio de neuroeixo e apresentam maiores 
índices de falhas. A anestesia raquidiana por injeção única é 

uma técnica popular de bloqueio neuroaxial para cesariana, 
mas, em pacientes obesos, questões relativas à dificuldade 
técnica, à distribuição exagerada do anestésico local e à hi-
potensão, tornam essa técnica questionável como primeira 
escolha. RELATO DE CASO: B.C.S.G, 29 anos, 36 semanas de 
gestação, G4C2A1, hipertensa crônica. Admitida com quadro 
de hipertensão e centralização fetal. Ao exame: Aparelho car-
diovascular, neurológico e respiratório sem alterações. Mallam-
pati IV; distância inter incisivos >3 cm; DTM = 5 cm; ASA IIIE; 
altura: 1,64 m; peso: 186 kg; IMC: 69; PA= 153x87 mmHg; FC= 
74 bpm; FR=16 irpm; SpO2 96%. Por se tratar de uma gestante 
super superobesa (IMC > 60 kg/m2), optou-se por bloqueio pe-
ridural contínuo com cateter para titulação do anestésico local, 
até atingir nível desejado. Técnica anestésica: paciente senta-
da; assepsia e anti-sepsia; palpação difícil; botão anestésico; 
punção lombar mediana L3-L4 com agulha Tuohy 17G longa. 
2a tentativa; Dogliotti positivo; aspiração de sangue e LCR e 
dose teste negativos; cateter peridural fácil e cefálico. Adminis-
trados 30 mg de bupivacaína 0,5% com epinefrina; 1,5 mg de 
morfina e 100 mcg de fentanil. Após 5 minutos, atingiu-se blo-
queio térmico em nível T8, sendo complementado mais 20 mg 
do anestésico local, atingindo um nível térmicoT6, após 15 mi-
nutos. Houve queda da PA> 10% uma única vez, sendo contro-
lada com 250 mcg de metaraminol endovenoso. Ato cirúrgico 
sem intercorrências. Ao fim do procedimento cirúrgico e anes-
tésico, paciente encaminhada para UTI estável hemodinamica-
mente, lúcida e orientada. DISCUSSÃO: Na raquianestesia em 
obesos ocorre maior dispersão do anestésico no neuroeixo de-
vido à hipótese do aumento da pressão abdominal e do menor 
volume liquórico, podendo ocorrer hipotensão mais acentuada. 
Nenhum estudo conseguiu determinar a dose mínima do anes-
tésico local para manter a segurança do bloqueio. A anestesia 
peridural pode ser inadequada em até 25% dos pacientes, com 
dificuldade de bloqueio de raízes sacrais e possibilidade de des-
locamento do cateter, mas apresenta várias vantagens sobre a 
raquianestesia por injeção única, incluindo a possibilidade de 
titular as doses dos anestésicos locais através do cateter peridu-
ral,controlando alterações hemodinâmicas; capacidade de pro-
longar o bloqueio; risco reduzido de bloqueio motor excessivo e 
opção de usar analgesia pós-operatória. 
Referências

Rodrigues FR, Brandão MJN. Anestesia regional para cesariana em gestantes obe-
sas: estudo retrospectivo. Rev Bras Anestesiol. 2011; 61:13-20. 

Barash PG, Cullen BF, Stoelting KR. et al. Manual de anestesiologia clínica. 7. ed. Por-
to Alegre: Artmed, 2015.

242 - Anestesia geral em gestante com 
Hipertensão Arterial Pulmonar Idiopática 
(HAPI)
Autores: Luiz Fernando Carlin Mutterle, *Lorena Neves Fernandes Fran-
co, Lilia Mendes Constantino, Carlos Othon Bastos

Instituição: Hospital Maternidade de Campinas

JUSTIFICATIVA: Hipertensão Arterial Pulmonar Idiopática 
(HAPI) é uma síndrome rara que ocorre quando a pressão da 
artéria pulmonar média (PAPm) está > 25 mmHg. Predomina 
em mulheres jovens na relação de 5:1comparada aos homens, 
sobretudo entre 20 e 40 anos. Em gestantes, a mortalidade 
pode chegar a 30%. RELATO DE CASO: Primigesta, 21 anos, 
IG 36 semanas, diagnóstico prévio de SHEG, apresentando 
dispneia aos grandes esforços há cerca de três anos e piora 
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para pequenos esforços durante a gestação, em especial nas 
últimas três semanas. Realizado ecocardiograma que mostrou 
insuficiência cardíaca direita com PSAP 80 mmHg. Indicada 
cesareana. Exame físico: acordada, FC 115 bpm, taquipneica 
em repouso, SatO2 92% com catéter de O2, PA: 148/89 mmHg. 
Realizada punção da artéria radial esquerda e acesso venoso 
central em jugular interna direita, guiado por USG. Submetida 
à anestesia geral balanceada com intubação em sequência rá-
pida - indução com fentanil, etomidato e rocurônio. Ao térmi-
no da cirurgia, paciente foi extubada em sala e encaminhada à 
UTI estável hemodinamicamente, eupneica em repouso, com 
catéter de O2. DISCUSSÃO: O objetivo deste relato é discutir o 
manejo anestésico na gestante com HAPI, já que possui eleva-
da mortalidade e resulta em um desafio multidisciplinar para 
a equipe. O manejo intraoperatório deverá ter o princípio de 
evitar o aumento da PAPm. No relato acima, a anestesia geral 
foi vista como mais segura, devido à instabilidade hemodinâ-
mica da paciente e, neste caso, deve-se evitar ao máximo dro-
gas depressoras do miocárdio, reduzir os estímulos simpáticos 
relacionados à laringoscopia e intubação, usar ventilação pro-
tetora, evitando também hipoxemia e hipercarbia. Vasopresso-
res e inotrópicos devem estar disponíveis e preparados para 
infusão contínua, se necessário. As pacientes deverão ser ex-
tubadas o mais precocemente possível, para reduzir os danos 
secundários à ventilação com pressão positiva e permitir o uso 
de medicações via oral. Em eventos específicos, pacientes de 
menor classe funcional, há vantagens na anestesia neuroaxial 
sequencial, com doses baixas de anestésico local. 
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243 - Manejo de via aérea com fibroscópio 
devido a cisto em prega vestibular
Autores: Flávio Francisco Vitale Neto, *Lorena Neves Fernandes Franco, 
Lilia Mendes Constantino, Maurício Marsaioli Serafim

Instituição: Hospital Maternidade de Campinas

JUSTIFICATIVA: Os cistos de laringe são lesões benignas ra-
ras, que podem causar obstrução respiratória importante e até 
morte se não tratadas adequadamente. Possuem difícil diag-
nóstico, por causarem sintomas inespecíficos ou serem assin-
tomáticos. Os pacientes podem apresentar estridor laríngeo, 
dispneia, disfonia, odinofagia, disfagia ou sensação de corpo 
estranho na garganta. Quando diagnosticada previamente, 
esse tipo de lesão torna a intubação com fibroscópio flexível 
segura e eficaz. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 75 
anos, lúcido, BEG. HAS e DPOC. Peso 100 kg e altura 1,73 m. 
Distância interincisivos > 3 cm, protusão da mandíbula presen-
te, DTM > 5 cm, pescoço longo e estreito, movimentação da 
cabeça e pescoço > 90 graus, Mallampati II. ASA3. Com pro-
gramação eletiva de microcirurgia de laringe para ressecção de 
cisto supraglótico, encontrava-se taquidispneico em decúbito 
dorsal horizontal devido à obstrução pelo cisto, sendo mantida 
cabeceira elevada a 30 graus. Pré-oxigenação com O2 a 100% 
por cinco minutos e posterior sedação consciente com mida-
zolam 2 mg, fentanil 50 mcg e remifentanil 0,05 mcg/kg/min 
EV. Administrada lidocaína 10% tópica em nasofaringe e oro-
faringe. Realizada fibroscopia maleável, que evidenciou tumor 
em prega vestibular, de aproximadamente 2,5 cm, cobrindo 
toda a glote, apenas cartilagens aritenóides visíveis. Realizada 

intubação nasotraqueal à esquerda, com cânula endotraqueal 
aramada número 6,0. Administrado bólus de propofol 80 mg e 
rocurônio 40 mg. Manutenção com sevoflurano. Ao término de 
procedimento cirúrgico bem-sucedido, houve reversão do blo-
queio neuromuscular com sugammadex 200 mg. Extubação 
realizada sem intercorrências. DISCUSSÃO: O objetivo deste 
relato de caso é ressaltar a importância de uma avaliação mi-
nuciosa da via aérea, da preparação básica para o manejo e 
da existência de estratégias no caso de uma via aérea difícil 
(VAD). No caso descrito, houve uma VAD prevista, onde o cis-
to, ao ser manuseado, poderia se romper e sangrar , provo-
cando broncoaspiração e dificultando o uso do fibroscópio. 
Por isso, optou-se por uma intubação com o paciente acor-
dado e em ventilação espontânea. A VAD é a situação clínica 
em que um profissional treinado tem dificuldade em intubar 
o paciente, manter ventilação manual sob máscara facial, ou 
ambos. Relaciona-se a risco iminente de morte ou de sequela 
neurológica permanente.
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244 - Anestesia geral para cesariana em 
paciente com siringomielia
Autores: Flávio Francisco Vitale Neto, Wilson Gonçalves Sombra, *Lore-
na Neves Fernandes Franco, Marcella de Oliveira Santiago

Instituição: Hospital Maternidade de Campinas

JUSTIFICATIVA: O termo siringomielia refere-se a uma con-
dição neurológica rara, caracterizada pela presença de uma 
cavidade intramedular dilatada e cheia de líquor na medula 
espinhal, que pode cursar com um quadro clínico insidioso, de 
evolução crônica e lentamente progressiva, com perda da sen-
sação dolorosa e de temperatura nos membros superiores, pre-
servando o tato e a propriocepção. A anestesia regional repre-
senta uma contraindicação relativa, devido à possibilidade de 
piora dos sintomas neurológicos. Alguns autores recomendam 
anestesia geral. RELATO DE CASO: APPGB, 38 anos, primípara, 
88 kg, altura: 1,66 m, IMC=31.93 kg/m2, estado físico ASA II, por 
gestação, HIV e em uso de antirretrovirais, siringomielia cervi-
cal, tabagismo, alérgica a levofloxacino, avalição de via aérea 
prévia dentro da normalidade. A paciente foi pré-oxigenada 
por três minutos antes da indução anestésica realizada com os 
seguintes fármacos: propofol 150 mg EV, fentanil 100 mcg EV 
e rocurônio 50 mg EV. A intubação orotraqueal foi executada 
60 segundos após a administração do bloqueador neuromus-
cular, utilizado cânula endotraqueal no7,5 com cuff, ventilando 
de forma adequado os dois hemitórax, fixado tubo+proteção 
ocular, acoplado ao ventilador mecânico valvular com reabsor-
vedor de CO2. A anestesia foi mantida com O2, Ar comprimido, 
sevoflurano e remifentanil em BIC. A paciente permaneceu 
hemodinamicamente estável durante todo o procedimento. 
Administrado, de forma endovenosa, medicações analgésicas, 
antieméticas e uterotônicos. Ao final da cirurgia, a reversão 
do bloqueio neuromuscular foi feita com sugammadex 360 
mg e extubação realizada sem intercorrência. Sua evolução 
no pós-operatório puerperal foi rotineira, sem deterioração 
neurológica. DISCUSSÃO: A siringomielia é caracterizada pela 
presença de uma cavidade cística expansiva até o espaço su-
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baracnóideo, que contém líquor. A sintomatologia depende da 
localização e do tamanho da cavidade siringomiélica e resulta 
do estiramento do tecido nervoso e da dissecção do tecido 
parenquimatoso da medula espinhal por cavidades do canal 
centro-medular. É importante ter em mente que durante a es-
colha do bloqueador neuromuscular para os pacientes com 
distrofia miotônica, a succinilcolina é contraindicada devido 
ao risco de hipercalemia e do aumento da pressão liquórica, 
sendo, nesses casos, vantajosos o uso de rocurônio, que além 
de não apresentar tais riscos, apresenta rápido início de ação, 
podendo ser o fármaco de escolha para indução em sequên-
cia rápida. Concluindo, a anestesia geral pode ser usada com 
segurança em pacientes com siringomielia, a fim de evitar o 
aumento da pressão intracraniana e piora de sintomas neu-
rológicos. No caso particular das gestantes, a avaliação neu-
rológica deve orientar também o tipo de parto em função do 
risco x benefício.
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252 - Busca ativa sobre a presença de látex em 
medicamentos injetáveis dispensados pela 
farmácia satélite de um centro cirúrgico
Autores: Ana Paula Antunes, Beatriz Bortolami de Carvalho Oliveira, 
Ian Giacometti Halm,  Luana Perazio Gonçalves, Maria Clara Macêdo 
Pinheiro Sodré, *Roberta Guerra Peixe Sales

Instituições: Hospital Federal dos Servidores do Estado - Universidade 
Federal Fluminense - Hospital Federal dos Servidores do Estado

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Na população como um todo, a 
prevalência média de alergia ao látex ao redor do mundo é de 
4,3%. Em pacientes que realizam procedimentos cirúrgicos, a 
prevalência de alergia nesta população é de 7,2% e a de sensi-
bilização, é de 30,4%. É importante identificar os medicamen-
tos que contêm látex e são comumente utilizados em cirurgias 
na busca de alternativas terapêuticas mais seguras para o pa-
ciente. O objetivo deste estudo foi classificar, de acordo com 
a presença ou ausência de látex dos frascos-ampola e bolsas, 
os medicamentos injetáveis padronizados na farmácia satéli-
te do centro cirúrgico de um hospital geral do Rio de Janeiro. 
METODOLOGIA: As informações sobre a presença ou ausência 
de látex nas embalagens dos medicamentos foram coletadas 
junto às indústrias farmacêuticas produtoras dos medicamen-
tos analisados, após verificação de todos os fabricantes com 
registro ativo dos fármacos no Brasil, através da plataforma de 
consulta a medicamentos da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA. A compilação dos dados foi estruturada no 
Microsoft Excel. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dos 163 medi-
camentos presentes na farmácia satélite do centro cirúrgico, 58 
estão acondicionados em frascos-ampola e bolsas. Foram ob-
tidas respostas de 53 medicamentos, compreendendo 270 di-
ferentes apresentações, pertencentes a 38 empresas distintas. 
Foram encontrados quatro medicamentos com látex, em cinco 
apresentações diferentes: Alteplase 10 mg e 50 mg, Eurofarma; 
Imipeném/Cilastatina 500 mg/500 mg, MSD; Insulina Humana 
NPH 100 UI/ML - F/A 10 ML e Insulina Humana Regular 100 UI/
ML F/A 10 ML, Eli Lilly. Para o Rocurônio 50 MG, a Amoxicilina/
Clavulanato 1 G/ 200 MG, Eurofarma e o Remifentafil 2 MG, As-

pen Pharma, as indústrias não garantiram que as matérias-pri-
mas utilizadas não contêm látex. A Roche não garantiu a pre-
sença nem a ausência de látex para a Ceftriaxona 1 G F/A, que 
produz. CONCLUSÃO: As informações coletadas são efetivas 
ferramentas de consulta para promoção da segurança do pa-
ciente. O tempo de resposta das empresas demonstra a difi-
culdade do acesso à informação sobre a presença de látex em 
formulações farmacêuticas de registro ativo, padronizadas 
pelo Comitê Nacional de Tecnologia - Conitec. Os resultados 
desse levantamento reforçam a importância dessa informa-
ção estar contida na bula ou embalagem dos medicamentos, 
de maneira a garantir seu fácil acesso e consulta por parte 
das equipes de saúde.
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262 - Manejo anestésico para caso raro de 
distrofia muscular do tipo cinturas
Autores: Thiago Lima Barreto da Serra e Silva, Bruna Bastiani dos San-
tos, *Fernanda Maria Dutra Spagnuolo Moreira, Cristiane de Pauli Ber-
nardin, Rohnelt Machado de Oliveira

Instituição: Hospital Nossa Senhora das Graças - Curitiba/PR

JUSTIFICATIVA: A distrofia muscular tipo cinturas (Limb Gird-
le Muscular Distrophy - LGMD) é um grupo de doenças neuro-
musculares de origem genética autossômica recessiva (90%) 
ou dominante 10%. Incidência rara, caracterizada por perda 
de força progressiva da cintura escapular e pélvica, podendo 
surgir na adolescência até  4a década de vida. Este relato re-
porta um caso de sucesso no manejo anestésico em um pa-
ciente portador de LGMD, submetido à herniorrafia inguinal 
videolaparoscópica. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 
71 anos, portador de LGMD, diagnosticado há 15 anos com 
biópsia muscular e eletroneuromiografia. Sintomas iniciaram 
com perda de força na cintura escapular e aumento da CPK, 
evoluindo com fraqueza na cintura pélvica. Filho de pais não 
consanguíneos, nega história de hipertermia maligna. Exames 
laboratoriais e cardiológicos sem particularidades. Devido ao 
risco de desencadear hipercalemia e rabdomiólise, foi optado 
por anestesia venosa total com propofol e remifentanil em TCI 
e rocurônio. No preparo da sala cirúrgica, foi trocada cal sodada 
e retirado sevoflurano do sistema com flush de O2. Monitoriza-
do com PNI, oximetria de pulso, ECG, BIS e termômetro esofá-
gico. Frequência cardíaca entre 60-70BPM, PAM 65-70 mmHg, 
temperatura 36,5oC, capnografia 33-35mmHg, BIS entre 45-50. 
Administrados no intraoperatório 1,000ml de cristaloide, cefa-
zolina, profilaxia para náusea e vômitos, analgesia opioid-free, 
reversão do bloqueio neuromuscular (BNM) com sugamma-
dex. Procedimento sem intercorrências. Alta hospitalar 24 ho-
ras após procedimento. A anestesia em pacientes portadores 
de doenças neuromusculares é um grande desafio para os 
anestesiologistas, pois pode cursar com mialgia, aumento da 
CPK, alto risco de rabdomiólise, mioglobinúria e complicações 
respiratórias. A anestesia regional deve ser realizada sempre 
que possível. Se anestesia geral, embora não haja aumento do 
risco de hipertermia maligna nessa população quando compa-
rado com a população geral, a anestesia no paciente portador 
de LGMD requer estratégias como evitar o uso de BNM despo-
larizantes e anestésicos voláteis, pois podem desencadear uma 
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síndrome hipertermia maligna-like, com hipercalemia e rabdo-
miólise. Nesse caso, a recuperação rápida e segura foi conquis-
tada utilizando anestesia venosa total e, se necessário, BNM, 
deve-se utilizar rocurônio, monitorizar com TOF e reverter com 
sugammadex. A escolha adequada das drogas anestésicas as-
sociada a altos padrões de monitorização garantem sucesso no 
procedimento e segurança para o paciente.
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268 - Anestesia para parto cesariano em 
paciente portadora de distrofia muscular de 
cinturas: relato de caso
Autores: Renata de Paula Lian, Fabiana Di Pietro Magri, Marcos Paulo 
Borges Diniz, Dênio Lopes de Almeida, Annelene Franzin Pastor Stripe-
cke, *Joseane Oliveira de Almeida

Instituição: Hospital da PUC- Campinas 

JUSTIFICATIVA:  A distrofia muscular de cinturas é um con-
junto de doenças neuromusculares, de causa genética, cuja 
característica comum é a fraqueza muscular proximal das cin-
turas escapular e pélvica de caráter progressivo. Pode estar 
associada a acometimento cardíaco e pulmonar, agravando o 
quadro da doença. RELATO DE CASO: NCS, 29 anos, pesando 
55 kg, ASA III, primigesta, com idade gestacional de 39 se-
manas, portadora de distrofia muscular de cinturas diagnos-
ticada há nove anos. Admitida para realização de parto cesa-
riano. Referiu, em avaliação pré-anestésica, redução de força 
em membros inferiores, com dificuldade para deambular em 
aclive e subir escadas, manutenção de força em membros 
superiores e ausência de outras alterações musculoesque-
léticas. Em sala cirúrgica, a paciente foi monitorizada SpO2, 
PNI e cardioscopia, feito deslocamento uterino com cunha e 
preparados equipamentos para intubação de via aérea difícil, 
caso necessário. Realizada anestesia geral venosa total, ini-
ciada por pré-oxigenação sob máscara facial durante cinco 
minutos e utilizando na indução 5 mcg/kg de fentanil, 1 mg/
kg de lidocaína a 1% sem vasoconstritor, 2 mg/kg de propofol 
e 0,6mg/kg de rocurônio. A paciente não apresentava prediti-
vos de via aérea difícil e a intubação orotraqueal ocorreu sem 
intercorrências. Mantido plano anestésico com infusão contí-
nua de propofol a 120 mcg/kg/min e remifentanil a 0,05 mcg/
kg/min. O procedimento durou aproximadamente 60 minu-
tos. Para reversão do bloqueio neuromuscular, foram utiliza-
dos 4 mg/kg de sugammadex e, para analgesia pós-operató-
ria, 1 mg/kg de morfina, além de infiltração com anestésico 
local, ropivacaína, pelo cirurgião em incisão operatória. A 
extubação ocorreu sem intercorrências e a paciente negou 
queixas após o despertar. Foi levada à sala de recuperação 
pós-anestésica e mantida monitorizada. DISCUSSÃO: O aco-
metimento degenerativo da musculatura esquelética nesta 
doença requer atenção especial do anestesiologista, visto 
que o uso de succinilcolina e anestésicos voláteis podem de-
sencadear rabdomiólise, hipertermia maligna, e, no caso de 
gestantes, atonia uterina, com desfechos desfavoráveis. Nos 
casos em que há acometimento pulmonar, opta-se pela não 
utilização de opioides por risco de depressão respiratória e 

complicações após a extubação. A anestesia regional pode 
ser benéfica ao paciente nos casos em que a anestesia geral é 
expressamente contra-indicada, porém, deve-se considerar o 
possível efeito miotóxico dos anestésicos locais.
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270 - Reoperação de troca valvar mitral em 
paciente portadora de deficiência de fator XII: 
relato de caso
Autores: Luiz Guilherme Villares da Costa, José Mateus Costa, Rafael 
Gonçalves Ribeiro, Carla Adriana Sagrado Xander, Cinthia Emy Endo 
Amemiya, *Eduardo Ferro Mocsári

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein

JUSTIFICATIVA: A deficiência de fator XII é uma doença rela-
tivamente comum, atingindo 2,3% da população geral. O fa-
tor XII participa do sistema fibrinolítico através da conversão 
de plasminogênio em plasmina e pré-calicreína em calicre-
ína, agentes que atuam na fibrinólise. Apesar de a deficiên-
cia deste fator ser caracterizada por alterações no tempo de 
tromboplastina parcial ativado (TTPa) e clotting time (CT),  a 
maioria dos pacientes não tem risco aumentado de sangra-
mento, mas um aumento do risco de trombose. RELATO DE 
CASO: Paciente sexo feminino, 59 anos, portadora de defi-
ciência de fator XII, internada para cirurgia de retroca valvar 
mitral devido à ruptura de folheto da prótese. Apresenta his-
tória prévia de trombose valvar e estava em uso de varfarina, 
revertida no pré-operatório com complexo protrombínico 
500 UI. Exames pré-operatórios relevantes: ecocardiograma 
(ECO) evidenciando insuficiência mitral grave e pressão sistó-
lica de artéria pulmonar de 65 mmHg; dosagem de fator XII 
2 % (VR 42-161%); TTPa > 160 s; INR 1,48; CT 1023; plaquetas 
222.000 µL; hemoglobina 12,6 g/dL; tempo de coagulação 
ativado (TCA) 246 s. Submetida à anestesia geral balanceada 
associada a bloqueio eretor da espinha bilateral. Após ester-
notomia, foi administrada heparina 5 mg/kg, obtendo-se um 
TCA pré-circulação extracorpórea (CEC) de 1,500 s. O tempo 
total de CEC foi 1 hora e 25 minutos, após retorno à circula-
ção espontânea, foi realizada reversão da heparina com pro-
tamina (1:1), coletado TCA (329 s) e tromboelastometria (CT 
1148 s), sem evidências de sangramento. ECO transesofágico 
demonstrou adequada função da prótese mitral e refluxo pa-
ravalvar mínimo. TCA e CT iniciais e pós CEC alterados, porém, 
sem evidências de sangramento. Realizada extubação da pa-
ciente em sala, sem intercorrências. Paciente encaminhada 
para unidade de terapia intensiva, hemodinamicamente es-
tável, em uso de dobutamina 5 mcg/kg/min e noradrenalina 
0,03 mcg/kg/min. Paciente com evolução satisfatória rece-
bendo alta no 7o dia de pós-operatório. DISCUSSÃO: O uso 
de circulação extracorpórea em pacientes com deficiência de 
fator XII se faz desafiador, uma vez que há comprometimento 
do sistema fibrinolítico. O uso de agentes antifibrinolíticos no 
intraoperatório deve ser evitado e medidas de profilaxia para 
tromboembolismo devem ser instituídas no pós-operatório 
imediato, com objetivo de prevenir complicações trombóti-
cas. Apesar do uso de antifibrinolíticos nesse tipo de cirurgia 
ser bem estabelecido, devido ao entendimento fisiopatológi-
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co dessa comorbidade, história prévia de trombose valvar, e 
por evidências de casos semelhantes na literatura, foi optado 
pela sua não utilização no caso relatado.
Referência
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271 - Cirurgia ultra fast-track na correção 
de aneurisma de aorta ascendente (Tirone-
David): relato de caso
Autores: Luiz Guilherme Villares da Costa, Thales Abreu Tedoldi, Júlia 
Koerich de Souza, Carla Adriana Sagrado Xander, Cinthia Emy Endo 
Amemiya, *Eduardo Ferro Mocsári

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein

JUSTIFICATIVA: Cirurgia ultra fast-track ou Enhanced Recovery 
After Surgery (ERAS) é um conceito multimodal, baseado em 
evidências e desenvolvido para otimizar o cuidado periopera-
tório em pacientes cirúrgicos. Protocolos de recuperação ace-
lerada foram estabelecidos para cirurgias colorretais há mais 
de 20 anos, mas recentemente vêm sendo utilizados nas es-
pecialidades de alto risco cirúrgico, como cirurgias cardíacas. 
RELATO DE CASO: Paciente sexo masculino, 62 anos, portador 
de aneurisma de aorta ascendente 6 cm, insuficiência valvar 
aórtica grave e hipertensão, com diminuição da capacidade 
funcional há três meses. Submetido à correção cirúrgica do 
aneurisma, com reimplante da valva nativa sob a técnica ci-
rúrgica de Tirone-David. Encaminhado ao centro cirúrgico sem 
uso de medicação pré-anestésica. Optado pelo bloqueio do 
eretor da espinha bilateral com 25 ml de solução de ropivacaí-
na a 0,375% associada à clonidina 75 mcg. Realizada passagem 
de acesso venoso central triplo lúmen em veia jugular interna 
direita e cateterização de artéria radial direita. Indução anes-
tésica com fentanil 100 mcg, propofol 130 mg e rocurônio 80 
mg. Para manutenção da anestesia, optado por sevoflurano e 
remifentanil até o momento da circulação extracorpórea, cujo 
tempo de duração foi de 90 minutos e o tempo de anóxia de 
78 minutos. Após restabelecimento da circulação espontânea, 
paciente apresentou-se hipertenso, sendo necessário o uso de 
nitroprussiato de sódio. No exame de ecocardiograma tran-
sesofágico após a cirurgia, foi visualizada função biventricu-
lar adequada, refluxo discreto na valva nativa reimplantada e 
fluxo normal sob a prótese em aorta ascendente. Ao término, 
feita analgesia com 2 mg de metadona e extubado em sala, 
sem queixas álgicas e encaminhado à unidade de terapia in-
tensiva acordado e com suplementação de oxigênio a 2L/min. 
DISCUSSÃO: O objetivo do protocolo ERAS é promover a re-
dução de complicações pós-operatórias e o retorno precoce 
do paciente às atividades diárias. Estratégias pré-operatórias, 
como controle de HbA1C e correção de deficiências nutri-
cionais, necessitam ser planejadas cuidadosamente para um 
desfecho satisfatório. No intraoperatório, o uso de anestesia 
multimodal, com doses reduzidas de opioides, permite uma 
menor incidência de depressão respiratória, náuseas, vômi-
tos e íleo paralítico. A duração prolongada de ventilação me-
cânica após a cirurgia cardíaca está relacionada a complica-
ções como pneumonia e disfagia. A extubação precoce ultra 
fast-track, até 6 horas após entrada em UTI, reduz o tempo 
de internação e custos hospitalares, no entanto, mais estudos 
precisam ser realizados para demonstrar a sua eficácia na di-
minuição de complicações.
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278 - Artroscopia de ombro no paciente com 
Miastenia Gravis, manejo anestésico
Autores: Célia Diniz Lima Grossi, Soraia Menezes Genelhú, Andrei Var-
gas Vieira Lopes, *Arthur Rocha Couzi Teixeira Pinto, Ruan Ribeiro de 
Oliveira, Suelen Morais Sirio Rocha

Instituição: Vitória Apart Hospital

JUSTIFICATIVA: A Miastenia Gravis é uma doença autoimune 
rara que cursa com acometimento da placa motora. Os autoanti-
corpos, na maioria das vezes, são contra receptores nicotínicos e, 
em outros casos, são diretamente contra as cinases musculares. 
Existem variados graus de acometimento muscular, mas, como 
via de regra na doença, cursa com dimuição de força progressiva 
durante o exercício, com piora ao longo do dia. Essa apresenta-
ção se deve à exaustão das fibras musculares após uma trans-
missão neuromuscular ineficiente. A doença apresenta manu-
seio anestésico desafiador devido ao risco potencial de retorno 
ineficiente da atividade neuromuscular após infusão de agentes 
comumente utilizados durante procedimento cirúrgico propos-
to. RELATO DE CASO: Paciente de 49 anos , sexo masculino, que 
portador de Miastenia Gravis, com manifestações oculares (pto-
se) controladas com piridostigmina e prednisona, exarcebados 
por estresse ou infecções. Submetido à artroscopia de ombro di-
reito , realizada sob bloqueio de plexo braquial guiado por USG e 
estimulador de nervos, administrados 15 ml de ropivacaína 0,5% 
associada com anestesia geral balanceada. Indução anestésica 
realizada com sufentanil 20 mcg, propofol 150 mg, rocurônio 
25 mg (1xDE95). Monitorização realizada com ECG, PANI, SpO2, 
ETCO2, AN.gases e TOF. Ao fim do procedimento, reversão do 
bloqueio neuromuscular realizada com sugammadex 160 mg, 
observado TOF restabelecido aos valores iniciais, seguido de 
extubação sem intecorrências. Foram utilizadas dexametasona, 
dipirona, ondasetrona e cetoprofeno como sintomáticos. O pa-
ciente foi conduzido à recuperação pós-operatória em leito de 
UTI para vigilância respiratória. DISCUSSÃO: A escolha da técni-
ca anestésica nos pacientes com MG exige amplo conhecimento 
sobre sua fisiopatologia, assim como a possível interação entre 
os anestésicos utilizados com a atividade da placa motora. De-
vido a isso, a monitorização da atividade muscular com TOF se 
faz imprescindível. Fatores considerados na avaliação pré-anes-
tésica como tempo de doença e função pulmonar predizem a 
possibilidade de extubação precoce em sala. Os halogenados 
interferem tanto na transmissão neuromuscular quanto na du-
ração dos efeitos de bloqueadores adespolarizantes. O propofol 
é uma excelente opção de hipnótico, pois não possui interação 
neuromuscular associado a um perfil de rápida recuperação 
após seu término de infusão. Os opioides devem ser evitados 
em doses altas considerando o risco de depressão respiratória. 
Anestésicos locais tipo éster são metabolizados pelas pseu-
docolinesterases, devendo ser evitados. A diminuição quan-
titativa e qualitativa dos receptores de acetilcolina aumenta 
a resistência aos bloqueadores despolarizantes e reduz a dos 
adespolarizantes, sendo preferível aqueles com duração curta 
ou média. A utilização do binômio rocurônio-sugammadex foi 
considerada segura por não necessitar de atividade enzimáti-
ca, contudo, a reversão do bloqueio neuromuscular com anti-
colinesterásicos é controversa.



TEMAS LIVRES  |  1o CONGRESSO VIRTUAL DE ANESTESIOLOGIA 2020   109

Referências

Medeiros MF, Santos LGT, Ravaiane RB. Implicações anestésicas na miastenia gravis 
– revisão da literatura. Rev Med Minas Gerais. 2016; 26/Sup. 1: s60-s64.

Swamidoss CP, Lien CA. Miastenia grave. In: Yao e Artusio anestesiologia : abordagem 
orientada para o problema. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. cap. 52.

280 - Raquianestesia total em cesariana
Autores: Marco Aurelio Damasceno Silva, Priscilla de Souza Luz, Pe-
dro Affonso Manhães M.Hawerroth, *Nicole Palma Pacheco, Ivani 
Correia Mesquita

Instituição: Hospital Universitário Pedro Ernesto

JUSTIFICATIVA: Raquianestesia é um dos procedimentos 
preferidos para cesariana por ser segura, eficaz e promover 
analgesia pós-operatória. Mas complicações podem ocorrer, 
como o bloqueio espinhal total, causado por interferência do 
anestésico local (AL) na função neuronal na medula espinhal 
cervical e no tronco cerebral. Manifesta-se por apneia, bradi-
cardia, hipotensão e perda de consciência. Embora raro, deve 
ser considerado. Reconhecimento precoce, ressuscitação 
volêmica imediata, suporte inotrópico e respiratório são vi-
tais para desfecho favorável. RELATO DE CASO: Gestante, 33 
anos, IMC 39 kg/m2, ASA II, portadora de hipertensão arterial 
crônica, síndrome do pânico e asma, admitida com 38 sema-
nas gestacionais e submetida à cesariana segmentar eletiva 
sob bloqueio subaracnóideo em L3-L4. Injetados bupivacaí-
na hiperbárica 12 mg, fentanil 25 mcg e morfina 100 mcg len-
tamente, após visualização de líquor. Cerca de seis minutos 
após raquianestesia, referiu desconforto respiratório seguido 
de dislalia. Realizado suporte ventilatório com máscara facial 
e suplementação de oxigênio a 100%. Evoluiu com incons-
ciência, apneia e dessaturação. Ao exame, pupilas midriáti-
cas e foto reagentes. Optou-se por intubação orotraqueal e 
ventilação mecânica. Não foi utilizado bloqueador neuro-
muscular e não houve reflexo laríngeo. Iniciado sevoflurano, 
devido à ausência de BIS para monitorização da consciência 
intraoperatória. Mantida estabilidade hemodinâmica com fe-
nilefrina em infusão contínua. O procedimento ocorreu sem 
intercorrências e o neonato apresentou escore Apgar 4/6/7. 
Ao término da cirurgia, 75 minutos após bloqueio de neuro-
eixo, apresentou sinais de esforço respiratório, sendo inter-
rompida administração de sevoflurano e realizada extubação 
orotraqueal. Liberada da sala operatória com Aldrete 9, blo-
queio motor dos MMII (Bromage 2), lúcida e sem recall intra-
operatório. DISCUSSÃO: Para minimizar o risco de bloqueio 
espinhal total, deve-se considerar fatores relativos à solução 
injetada: dose e baricidade; ao paciente: idade, peso, altura 
e alteração anatômica e à técnica utilizada: local da inserção, 
posição do paciente, calibre da agulha e direção durante inje-
ção. Especificamente na gravidez, o aumento da circunferência 
abdominal e o tamanho uterino estão relacionados à maior 
dispersão cefálica do AL secundária à intensa compressão de 
veia cava inferior, ingurgitamento do plexo venoso epidural e 
subsequente redução de líquor no canal espinhal. Em conjun-
to, contribuem para nível de bloqueio espinhal mais elevado.
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291 - Anestesia para amputação de 
membro inferior em paciente portador de 
Telangiectasia Hemorrágica Hereditária – 
síndrome de Rendu-Osler Weber
Autores: Guilherme Oliveira Campos, Rodrigo Viana Quintas Ma-
garão, *Eduardo Ferro Mocsári, Alexandre Goulart Pustilnik, László 
Mocsári Filho

Instituições: Hospital Cardio Pulmonar Salvador/Bahia - Hospital Isra-
elita Albert Einstein

JUSTIFICATIVA: Telangiectasia hemorragica hereditária 
(THH), também conhecida como síndrome de Rendu-Osler 
Weber, é uma rara displasia fibrovascular sistêmica, autossô-
mica dominante, com incidência de 1 a 2/100.000. Manifesta-
-se através de telangiectasias mucocutâneas e malformações 
arteriovenosas (MAV), podendo afetar a nasofaringe, pul-
mões, sistema nervoso central, fígado, trato gastrointestinal 
e conjuntiva. RELATO DE CASO: Paciente sexo feminino, 29 
anos, portadora de THH, admitida por MAVs em pulmões e 
membro inferior esquerdo (MIE), levando à hipoxemia crôni-
ca e hemangiomas de difícil tratamento. Apresentava lesão 
ulcerada no pé, que impedia deambulação há cerca de um 
ano apesar de cinco tentativas prévias de embolização, sen-
do então indicada amputação transtibial de MIE. Durante 
avaliação pré-anestésica, foi identificada hipoxemia acentua-
da, cianose de lábios e extremidades, baqueteamento digital 
e policitemia. Apresentava angiotomografia de tórax e mem-
bros inferiores, evidenciando envolvimento pulmonar difuso 
e de pé esquerdo. No intraoperatório foi optado por monito-
rização básica e acesso venoso periférico 18G. Como técnica 
anestésica foi realizada sedação com dexmedetomidina, ra-
quianestesia com bupivacaína isobárica 0,5% 15 mg associa-
da à morfina 80 mcg e, ao final do procedimento, realizado 
bloqueio dos nervos femoral e ciático em nível de fossa po-
plítea, guiado por ultrassom e neuroestimulador, com ropi-
vacaína a 0,375%. No intraoperatório paciente evoluiu com 
melhora da saturimetria após suplementação com 2L/min de 
oxigênio, manteve-se estável hemodinamicamente, necessi-
tando apenas de 20 mg de etilefrina para elevação da pressão 
arterial e apresentou hemostasia adequada. DISCUSSÃO: 
Pacientes com THH frequentemente são candidatos a pro-
cedimentos de embolização, amputação ou procedimentos 
não relacionados à doença. O manejo anestésico deve visar 
à estabilidade hemodinâmica e prevenção de sangramentos. 
Como telangiectasias são comuns na cavidade oral, deve-se 
evitar o manejo de via aérea nesses pacientes. Na presença 
de MAVs pulmonares, pode haver hipoxemia decorrente de 
shunt direita-esquerda, que se agrava durante ventilação 
com pressão positiva, portanto, ventilação espontânea deve 
ser mantida sempre que possível. Na presença de MAVs sistê-
micas pode haver shunt direita-esquerda, causando redução 
da resistência vascular sistêmica e, por isso, recomenda-se 
uma indução anestésica cuidadosa e a otimização de fluidos 
no perioperatório. No caso relatado, a paciente manteve-
-se estável, em ventilação espontânea, evitou-se a manipula-
ção das vias aéreas e devido à ausência de MAVs em coluna, 
foi optado pela raquianestesia e bloqueio periférico guiado, 
sem intercorrências.
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292 - Via aérea difícil em paciente com tumor 
de hipófise: um relato de caso
Autores: Emerson Seiberlich Rezende, Gabriela Silva Duarte Araújo, 
Amanda Mattos Rocha. João Paulo Lopes Carvalho Pereira, *Pedro 
Henrique Torres Menezes, Sérgio Silva de Mello

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas 
Gerais - UFMG

JUSTIFICATIVA: Esse relato de caso aborda o manejo de pa-
ciente com via aérea (VA) difícil. RELATO DE CASO: Feminino, 
61 anos, 70 kg, ASA II. Diagnóstico prévio de hipertensão, diabe-
tes mellittus, tumor de hipófise produtor de GH e acromegalia. 
Proposta cirúrgica de hipofisectomia eletiva. Avaliação da VA 
evidenciando boa mobilidade cervical, abertura da boca > 4 cm, 
Mallampati 3 e macroglossia. Monitorizada com cardioscopia, 
pressão arterial invasiva, oximetria e capnografia. Após posicio-
namento e pré-oxigenação, optada pela indução em sequência 
rápida com remifentanil 0,3 mcg/kg/min, propofol Marsh plasma 
– 3,0 e rocurônio 1,2 mg/kg. Realizada laringoscopia, evidencia-
do grande volume de tecido periglótico e Cormack-Lehane IIIB, 
tentado passar bougie, sem sucesso. Chamada ajuda e iniciada 
ventilação sob máscara facial (MF), com dificuldade – resistência 
ao fluxo de ar, apesar do uso de cânula orofaríngea. Nova ten-
tativa de intubação com videolaringoscópio, mantido Corma-
ck-Lehane IIIB, sem sucesso. Ventilação sob MF pouco efetiva, 
presença de resistência ao fluxo de ar, tentado passar máscara 
laríngea, com péssima adaptação. Paciente mantendo saturação 
em torno de 94%, optado por nova laringoscopia antes da rever-
são do bloqueio neuromuscular, com sugamamdex disponível 
em sala. Realizada videolaringoscopia, Cormack-Lehane IIIA, pas-
sado tubo orotraqueal no 6,5 com auxílio do bougie, confirmado 
por capnografia. Procedimento suspenso pela equipe cirúrgica, 
paciente encaminhada ao CTI, intubada, estável hemodinamica-
mente. Em segundo momento, realizada traqueostomia e hipo-
fisectomia. DISCUSSÃO: É considerada VA difícil, a situação clí-
nica na qual um anestesiologista treinado tem dificuldades com 
a ventilação sob máscara, a intubação traqueal ou em ambas. 
Situação de emergência ocorre quando, apesar dos esforços, 
não é possível intubar nem oxigenar o paciente. Uma avaliação 
adequada da VA e história clínica do paciente é importante na 
antecipação de eventos adversos relacionados ao manejo da VA. 
São considerados preditores clínicos desfavoráveis: história de 
VA difícil anterior, doenças reumatológicas e endocrinológicas 
como acromegalia etc. Achados de exame físico não desejáveis: 
incisivos longos, distância interincisivos <3 cm, pescoço curto e 
grosso etc. Diferentes equipamentos podem ser usados para a 
intubação traqueal e a sua escolha deve ser baseada na habili-
dade do anestesiologista e na anatomia do paciente. Segundo 
a classificação de Cormack e Lehane, nos grupos I e IIA, a intu-
bação é considerada fácil, sendo a laringoscopia direta método 
suficiente. Já nos pacientes IIB e IIIA, o nível de dificuldade é dito 
moderado, sendo a intubação realizada com auxilio de disposi-
tivo tipo bougie. Por fim, diante de um Cormack e Lehane IIIB e 
IV, métodos avançados, como fibroscopia e videolaringoscopia, 
devem ser utilizados para auxílio na aquisição da via aérea. 
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295 - Anestesia em portadora de síndrome 
tricorrinofalangeana tipo II

Autores: Marcos Paulo Borges Diniz, Dênio Lopes de Almeida, Daniel 
Giannini, *Annelene Franzin Pastor Stripecke, Joseane Oliveira de Al-
meida, Mônica Braga da Cunha Gobbo

Instituição: Hospital da PUC Campinas

JUSTIFICATIVA: a síndrome tricorrinofalangeana é uma alte-
ração genética autossômica dominante, causada por haploin-
suficiência do gene TRPS1 no cromossomo 8, relacionado com 
a decodificação de fatores de transcrição responsáveis pela 
regulação da mineralização óssea e proliferação e apoptose de 
condrócitos. Classificada em três subtipos, cada qual com seu 
grau de acometimento de malformações. A tipo II cursa com 
atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, baixa estatura, 
cabelos finos, alopécia, nariz em forma de pera, deformidade 
nas articulações das falanges e malformações craniofaciais 
(micrognatia, microstomia, microdontia, diminuição de mobi-
lidade de articulações de coluna cervical, cifose torácica). RE-
LATO DE CASO: paciente de 19 anos, do sexo feminino, 40 kg 
e 1,48 m de estatura, ASA II, exames laboratoriais e radiografia 
de tórax normais, em programação cirúrgica de mastoplastia 
redutora. Apresentava as alterações descritas acima e relato 
familiar de via aérea difícil em procedimento anterior. O exa-
me físico evidenciava micrognatia, abertura bucal menor que 
3 cm e distância tireomentoniana menor que 6 cm. Realizada 
a sedação consciente com midazolam e dexmedetomedi-
na e anestesia tópica de via aérea com lidocaína (orofaringe 
e bloqueio transtraqueal), seguida por laringoscopia indireta 
com videolaringoscópio. Visualizadas estruturas laríngeas e 
realizada a IOT, com posterior indução anestésica com fenta-
nil, propofol e rocurônio. O planejamento incluiu, também, a 
pronta disponibilidade de reversores específicos dos fármacos 
utilizados, naloxona e sugammadex, assim como fibroscopia 
ótica em sala cirúrgica. Manutenção anestésica com propofol 
e remifentanil em bomba de infusão contínua e extubação 
posterior em sala cirúrgica, sem intercorrências. DISCUSSÃO: 
a anestesia em pacientes portadores de síndromes genéticas 
raras envolve a consideração e prevenção de e intercorrências 
anestésicas indesejáveis como a IOT difícil, a presença de me-
tabolização atípica de fármacos e associação com alterações 
em genes envolvidos em outras síndromes como a hipertermia 
maligna. Nesse sentido, o relato de dificuldade em manejo de 
via aérea em procedimento anterior resultou na programação 
anestésica de IOT com sedação consciente e visualização in-
direta de estruturas para diminuir o risco de necessidade de 
mais que uma tentativa, ventilação sob máscara facial e lesões 
de estruturas, além do uso de fármacos com menor risco de 
eventos adversos anestésicos. Ressaltamos a importância de 
utilização de recursos como a videolaringoscopia e fibrosco-
pia em pacientes com fatores de risco para dificuldade em IOT 
como primeira opção e consequente diminuição de risco de 
manipulação excessiva de vias aéreas.
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307 - Pneumotórax hipertensivo e lesão de 
plexo braquial em cirurgia de clavícula
Autores: Luciano Alves Matias da Silveira, Laura Bisinotto Martins, Flora 
Margarida Barra Bisinotto, Gabrielly Alves Trigo, *Rodrigo Cordon Isaac
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JUSTIFICATIVA: Fraturas de clavículas podem ser potenciais 
causadoras de pneumotórax, devido ao mecanismo traumáti-
co e aos eventos perioperatórios, os quais envolvem procedi-
mentos anestésicos e cirúrgicos. O objetivo deste relato é des-
crever um caso de pneumotórax relacionado à cirurgia sobre 
a clavícula. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 32 
anos, 62 kg e 1,58 m, com história de fratura de clavícula por 
acidente motociclístico há 13 dias. Foi programada para cirur-
gia de osteossíntese de clavícula esquerda e classificada como 
ASA I. A anestesia constou de bloqueio do plexo braquial via 
interescalênica guiado por ultrassonografia (USG). Após seda-
ção e antissepsia, foi colocado o probe linear do aparelho de 
USG perpendicular e no ápice da fenda interescalênica. Após 
visualização dos troncos nervosos, foi feita injeção de 20 ml de 
ropivacaína 0,5% através de cânula de neuroestimulação de 50 
mm. Posteriormente, foi realizada anestesia geral balanceada. 
O procedimento cirúrgico constou de osteossíntese da claví-
cula, com inserção de 6 parafusos, após o qual a paciente foi 
encaminhada para a sala de recuperação pós-anestésica, onde 
permaneceu por duas horas. A paciente não apresentou quei-
xas e foi encaminhada para a enfermaria. Cerca de três horas 
depois, foi solicitada a avaliação do plantonista da enfermaria, 
devido à paciente queixar-se de dispneia importante e dor 
torácica. Apresentava-se agitada, taquicárdica e hipertensa. 
Após o raio-x de tórax, fez-se o diagnóstico de pneumotórax 
hipertensivo e a paciente foi encaminhada para o centro ci-
rúrgico em caráter de emergência, para a drenagem fechada 
em selo d’água, após a qual a paciente referiu melhoria dos 
sintomas. No entanto, passado esse episódio, a paciente pas-
sou a apresentar sinais e sintomas de lesão do plexo braquial. 
Recebeu alta hospitalar, com encaminhamento para tratamen-
to ambulatorial. Evoluiu com diminuição da sensibilidade no 
ombro e braço esquerdo, limitação do movimento e atrofia do 
músculo deltoide. DISCUSSÃO: A presença de pneumotórax 
após o bloqueio do plexo braquial tem sido considerada “tra-
dicionalmente” uma complicação anestésica. A utilização da 
USG, a localização e o ângulo de inserção da agulha do blo-
queio tornam essa complicação não relacionada à anestesia. 
Não obstante, a cirurgia sobre a clavícula, principalmente com 
a inserção de material de osteossíntese, em paciente com ven-
tilação controlada, pode levar a esse tipo de complicação e 
ser acompanhado, inclusive, de lesões nervosas importantes, 
como foi observado nesse relato de caso.
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308 - Manejo anestésico para 
tratamento cirúrgico de malformação 
de Arnold-Chiari Tipo I
Autores: Luciano Alves Matias da Silveira, Laura Bisinotto Martins, Flora 
Margarida Barra Bisinotto, Gabrielly Alves Trigo, *Rodrigo Cordon Isaac
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JUSTIFICATIVA: A malformação de Arnold-Chiari (A-C) cons-
titui um grupo de malformações congênitas da fossa poste-
rior do encéfalo, que afetam as relações estruturais entre o 
cerebelo, tronco encefálico, medula espinhal superior e ossos 

da base do crânio. A anestesia oferece uma série de desafios. 
Dada a sua baixa incidência em centros especializados, é difícil 
o anestesiologista estar familiarizado com as repercussões que 
podem ocorrer durante a cirurgia. O objetivo deste estudo é 
relatar a anestesia em um paciente portador da malformação 
de A-C submetido à cirurgia. RELATO DE CASO: Paciente de 
22 anos, sexo masculino, 65 kg e 1,67 m, com história de cefa-
leia occipital, associada à dormência nos dedos das mãos há 
30 dias. Após investigação médica, foi feito o diagnóstico de 
Síndrome de A-C tipo I e o paciente programado para cirurgia 
de descompressão craniovertebral. Na avaliação pré-anestési-
ca, não apresentou nenhuma outra queixa e os exames com-
plementares estavam normais. Foi classificado como ASA I e 
recebeu midazolam 15 mg via oral como medicação pré-anes-
tésica. Na sala cirúrgica, recebeu monitorização padrão, além 
da pressão arterial invasiva pela cateterização da artéria radial. 
A indução anestésica foi feita com lidocaína 80 mg, sufentanil 
50 µg, propofol alvo-controlado e rocurônio 40 mg. A intuba-
ção traqueal com cânula aramada ocorreu sem intercorrência e 
o paciente foi posicionado em decúbito ventral. A manutenção 
da anestesia foi feita com remifentanil e propofol alvo-contro-
lados. Durante a manipulação cirúrgica, o paciente apresentou 
episódios de bradicardia importante, chegando a assistolias 
com duração de até 15 segundos. A recuperação ocorria es-
pontaneamente com a parada da manipulação cirúrgica. Devi-
do à persistência da manifestação cardíaca durante a manipu-
lação, foi necessária a administração de atropina 1,0 mg para 
a continuação da cirurgia. Foi concluída sem outras intercor-
rências e teve duração de três horas. O paciente foi extubado 
em sala cirúrgica e encaminhado para a Unidade de Terapia 
Intensiva. DISCUSSÃO: Em função da manipulação cirúrgi-
ca nas proximidades do tronco encefálico, a cirurgia para a 
correção da malformação de A-C pode cursar com alterações 
cardiocirculatórias importantes, como uma bradicardia, que 
pode chegar à parada cardíaca. Nesse sentido, a monitoriza-
ção invasiva mandatória, bem como a contínua comunicação 
do anestesiologista com o cirurgião, são imprescindíveis para 
que se tenha o adequado gerenciamento de possíveis inter-
corrências e êxito cirúrgico. 
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312 - Cateter perineural para analgesia pós 
-operatória de amputação supragenicular de 
membro inferior esquerdo
Autores: *Guilherme Tadashi Hono Batista, Juscelino Afonso de Olivei-
ra Júnior, Camila Akemy Bansho, Leticia Fernanda Legnani, Clovis Tei-
xeira de Souza Junior, Zaqueu Connor Silva Filho

Instituição: Hospital Universitário Cajuru - PUC/PR

JUSTIFICATIVA: Os bloqueios de nervos periféricos têm sido 
amplamente utilizados na prática médica. No entanto, uma 
injeção única de anestésico local tem duração limitada, en-
quanto que a inserção de cateter perineural permite prolon-
gar a analgesia e reduzir alguns efeitos colaterais. RELATO DE 
CASO: Homem de 64 anos, com hipertensão arterial sistêmica, 
diabetes mellitus e hemiparesia à esquerda, após acidente vas-
cular encefálico isquêmico prévio, foi submetido à amputação 
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supragenicular do membro inferior esquerdo. Optou-se por 
raquianestesia. Após o procedimento cirúrgico, foi realizado 
bloqueio do nervo femoral com auxílio de ultrassonografia. 
Identificado o nervo femoral, passou-se cateter perineural para 
bloqueio contínuo e administrou-se 20 ml de ropivacaína a 
0,5%. Ao final, o cateter foi tunelizado. O paciente queixou-se 
de dor no local cirúrgico seis horas depois do bloqueio pós-
-operatório, sendo necessário uso de medicação de resgate. 
Manteve-se avaliação do quadro álgico a cada seis horas, ten-
do havido necessidade de analgesia via cateter em todas as 
avaliações. Conforme protocolo institucional, a cada repique, 
utilizou-se 20 ml de ropivacaína a 0,2%, sendo que o paciente 
referia alívio da dor dentro de 30 minutos após a administra-
ção. Após 30 horas de analgesia intermitente, o cateter foi re-
tirado. DISCUSSÃO: O nervo femoral é o maior ramo do plexo 
lombar, sendo formado pelos ramos de L2 a L4. Na altura do li-
gamento inguinal, existe um denso plano fascial formado pela 
fáscia lata e fáscia ilíaca. Nessa formação, é possível identificar a 
artéria femoral, a veia femoral, e, lateralmente, o nervo femoral. 
Os principais pontos de referência são facilmente visualizados 
na ultrassonografia, tornando a técnica relativamente simples 
de ser executada, com menor tempo para a realização do blo-
queio e menos complicações gerais. Dessa forma, o bloqueio 
femoral diminui o uso de opioides e melhora o manejo da dor, 
consequentemente reduzindo o tempo de internação e os cus-
tos hospitalares. No entanto, a duração da analgesia após um 
bloqueio de nervo periférico de injeção única é limitada entre 
15 e 20 horas, tempo que pode ser insuficiente. O uso de cate-
ter perineural para bloqueio contínuo pode ser uma alternativa 
para essas situações. Em nosso caso, o paciente necessitou de 
repiques sucessivos por 30 horas após a cirurgia, tendo o blo-
queio femoral com cateter desempenhado bem suas funções.
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314 - Manejo anestésico de paciente portador 
de Deficiência Fator VII
Autores: Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz, Fernanda Lourenço 
Furigo, Fábio Afonso Bertholo, *Rodrigo da Silva Rocha, Fábio Luis Fer-
rari Regatieri

Instituições: CET IPAR - Itapevi – São Camilo Pompéia

JUSTIFICATIVA: A Deficiência do Fator VII (FVII) é uma doença 
hemorrágica hereditária rara causada pela diminuição ou au-
sência desse fator de coagulação. O quadro clínico é variável, 
caracterizado por menorragia, epistaxes e raramente hemato-
mas e hemartroses e nem sempre tem relação com os níveis de 
FVII circulante. RELATO DE CASO: Paciente 23 anos, masculino, 
77 kg, 1,79 m, portador de deficiência fator VII, ASA II, INR 3,13 
TTPA 30 s, Plaquetas 275 mil, dosagem de fator VII 3%, com 
programação eletiva para reconstrução de ligamento cruzado 
anterior, sutura de meniscos e tenodese lateral do joelho di-
reito. Conforme orientação da hematologia, realizou reposição 
de Fator VII recombinante 2 mg 4/4h, iniciado uma hora antes 
do procedimento e, nos dois dias subsequentes, 2 mg 6/6h. 
Paciente submetido à anestesia venosa total, induzido com 
fentanil 250 mcg, lidocaína 80 mg, cetamina 25 mg, propofol 
(TIVA), rocurônio 50 mg. Manutenção com propofol+remifen-
tanil. Procedimento cirúrgico sem intercorrências, instalado 

PCA periférico em canal dos adutores naropin 1% 40 ml, SF 
0,9% 160 ml - infusão contínua: 7 ml/h + bólus 5 ml. Evoluindo 
sem intercorrências no pós-operatório, recebendo alta após 
dois dias do procedimento cirúrgico. DISCUSSÃO: O risco de 
sangramento incontrolado para esses pacientes se torna um 
grande desafio no manejo perioperatório, reposição de hemo-
componentes nem sempre é suficiente para essas situações e 
o tratamento da coagulopatia secundária ao trauma pode re-
querer outras medidas. O fator VII ativado recombinante (FVII-
a-r) é um concentrado produzido através de tecnologia recom-
binante de DNA, cujo mecanismo de ação parece envolver o 
fator tissular e/ou por ação direta no local do dano tissular por 
meio de ligação a plaquetas ativadas. A indicação do seu uso é 
para tratamento de hemorragias, de moderada à grave intensi-
dade, em pacientes com deficiência de FVII e preparo pré-ope-
ratório em pacientes com história hemorrágica e/ou dosagem 
de fator VII inferior a 20%. A dose preconizada é de 15-30 µg/
kg a cada 4-6 horas, sendo 20 µg/kg antes do procedimento, 
sendo sempre monitorizados com tempo de protrombina e 
dosagem de atividade de FVII.
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316 - Bloqueio do reto abdominal para cirurgia 
de hérnia epigástrica: relato de caso
Autores: Henrique Tadashi Katayama, Leonardo de Almeida Azevedo, 
Gustavo Briesemeister, Maria Paula Saccol, *Guilherme Tadashi Hono 
Batista, Kassia Fernanda Cordova

Instituição: Hospital Universitário Cajuru - PUC/PR

JUSTIFICATIVA: O bloqueio anestésico da bainha do músculo 
reto abdominal (RSB) foi descrito por Schleich em 1898, porém 
somente em 1996, Ferguson e colaboradores sugeriram um 
bloqueio da bainha do reto abdominal para analgesia em ci-
rurgia de reparação de hérnia. Neste bloqueio, o anestésico é 
injetado próxima a bainha posterior do músculo reto abdomi-
nal, atuando, nos ramos ventrais de T7 a T12, os nervos somá-
ticos que suprem a área epigástrica. Estudos já demonstraram 
a aplicação do bloqueio RSB em diversos procedimentos, tais 
quais, hérnia epigástrica e umbilical, cirurgia laparoscópica, en-
tre outros. RELATO DE CASO: SSK, 57 anos, 85 kg, submetido à 
hernioplastia epigástrica recidivada pós-colecistectomia, sem 
outras comorbidades. No centro cirúrgico, foi realizada seda-
ção intravenosa, com 3 ml de midazolam, 15 mg de cetamina 
e 2 ml de nilperidol e, em seguida, realizado bloqueio ecoguia-
do na bainha do músculo reto abdominal bilateral com 20 ml 
de ropivacaína 0,5% em cada lado. Cirurgia teve duração de 
1 hora e 45 minutos, com incisão cirúrgica de 7 cm, paciente 
com estabilidade hemodinâmica em todo perioperatório e 
sem outras intercorrências. No pós-operatório imediato, pa-
ciente não relatou dor, após seis horas do procedimento, citou 
dor 2/10 em movimento e sem dor ao repouso; por fim, 18 ho-
ras após procedimento, descreveu dor 1/10 em movimento e 
sem queixas álgicas em repouso. Sem outras intercorrências.  
DISCUSSÃO: O RSB é realizado em um plano muscular longe 
do neuroeixo, sendo assim, o paciente não é exposto às com-
plicações típicas da anestesia neuroaxial. Os principais pontos 
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de referência são facilmente visualizados na ultrassonografia, 
tornando a técnica relativamente simples de ser executada. 
Isso, combinado com a analgesia imediata e profunda que 
acompanha o bloqueio, redução no uso de opioides, melhora 
do manejo da dor e, por consequência, diminuição da perma-
nência intra-hospitalar, o torna uma opção atrativa para proce-
dimento em região epigástrica. Em nosso caso, o paciente foi 
submetido a uma hernioplastia epigástrica, tendo o bloqueio 
RSB desempenhado bem sua função. 
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319 - Paciente com Distrofia Cintura-Membros 
na cirurgia de correção da fratura de 
metatarso: relato de caso
Autores: Natália Cristina Martins da Costa, Andréia Saito, *Letícia Tra-
montin Mendes, Bruno Pappy, Murilo Vercka,  Vinicius da Silva Moreira

Instituição: HC UFPR - Paraná/Hospital do Trabalhador de Curitiba

JUSTIFICATIVA: Distrofias neuromusculares constituem um 
grupo diverso de doenças, sendo, atualmente, reconhecidas 
mais de 800 enfermidades. A maioria delas são entidades raras, 
porém a prevalência cumulativa chega a 1:1.5001. A Distrofia 
Cintura-Membros tem uma prevalência de 1-6,5:100.000 e en-
globa várias desordens neuromusculares que afetam múscu-
los da cintura pélvica e escapular. Pacientes com essa condi-
ção, quando expostos a succinilcolina e anestésicos inalatórios, 
apresentam risco aumentado de desenvolverem rabdomiólise 
e hipertermia maligna. Por isso, é necessária avaliação pe-
rioperatória cuidadosa nesses pacientes para realização do 
ato cirúrgico e anestésico com maior segurança. RELATO DE 
CASO: JF, 37 anos, 70 kg, ASA II, portadora da Distrofia Cintura-
-Membros (Disferlinopatia), força grau 4 em MMII, sem outras 
comorbidades. Realizada cirurgia de correção de fratura e lu-
xação de primeiro metatarso direito. Realizada anestesia geral 
com indução de 100 mcg de fentanil, 200 mcg de propofol e 
manutenção com 100 mcg/kg/min de propofol, associada ao 
Bloqueio do Nervo Safeno, com 15 ml de bupivacaína 0,25%, 
com vaso constritor e Bloqueio de Nervo Ciático pela fossa po-
plítea, com 20 ml de bupivacaína 0,25%, com vasoconstritor 
e ambos guiados por ultrassom. Os bloqueios foram realiza-
dos com agulha Stimuplex A50 mm, sem intercorrências, com 
técnica asséptica, sob visualização direta da agulha. Via aérea 
obtida por meio de máscara laríngea. No pós-operatório, a pa-
ciente evoluiu com bom controle álgico, com uso de analgési-
cos simples. Teve bloqueio motor grau 3 na flexão da perna e 
depois de oito horas de pós-operatório retomou força grau 4. 
DISCUSSÃO: No manejo anestésico de pacientes com Distrofia 
Muscular, é necessário evitar o uso de succinilcolina e anestési-
cos inalatórios pelo risco de hipertermia maligna, rabdomiólise 
e hipercalemia. Anestesia intravenosa total costuma ser segura 
e modalidade anestésica indicada a esses pacientes. Bloqueios 
do neuro-eixo podem ser considerados nos casos em que a 
anestesia intravenosa total tem que ser evitada. Consideran-
do a alta sensibilidade e a ação prolongada de bloqueadores 
neuromusculares nesses pacientes, a melhor alternativa cos-
tuma ser evitá-los. Quando necessário utilizar esses agentes, é 
recomendada monitorização do bloqueio neuromuscular e o 
uso sugammadex para reversão do bloqueio no fim do ato ci-

rúrgico. Seguindo essas medidas, é possível minimizar os riscos 
perioperatórios dos pacientes com Distrofias Musculares.
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322 - Cateter perineural para analgesia pós-
operatória de amputação transtibial
Autores: Leonardo de Almeida Azevedo, Samuel Mendes Sales, Gusta-
vo Briesemeister, Maria Paula Saccol, *Guilherme Tadashi Hono Batista, 
Kassia Fernanda Cordova

Instituição: Hospital Universitário Cajuru - PUC/PR

JUSTIFICATIVA:  Os bloqueios de nervos periféricos têm sido 
amplamente utilizados na prática médica. No entanto, uma in-
jeção única de anestésico local tem duração limitada, enquanto 
que a inserção de cateter perineural permite prolongar a anal-
gesia e reduzir alguns efeitos colaterais. RELATO DE CASO: Pa-
ciente masculino, 47 anos, portador do vírus da imunodeficiên-
cia humana, em uso de antirretroviral, submetido à amputação 
transtibial do membro inferior esquerdo. Foi realizada como 
técnica anestésica a raquianestesia, bloqueio do nervo safeno e 
do nervo isquiático, com ropivacaína 0,2% 15 e 20 ml respecti-
vamente, e sedação com bomba infusora de propofol. Após o 
procedimento cirúrgico, foi identificado o nervo isquiático, com 
auxílio de ultrassonografia, na fossa poplítea e passou-se cate-
ter perineural para bloqueio contínuo. O paciente iniciou com 
dor no local cirúrgico após nove horas do bloqueio operatória, 
necessitando de analgesia de resgate. Manteve-se avaliação do 
quadro álgico a cada seis horas, tendo havido necessidade de 
analgesia via cateter em todas as avaliações. Conforme protoco-
lo institucional, a cada repique, utilizou-se 20 ml de ropivacaína a 
0,2%, sendo que o paciente referia alívio da dor dentro de 30 mi-
nutos, após a administração. Após 36 horas de analgesia intermi-
tente, o cateter foi retirado. DISCUSSÃO: Em pacientes subme-
tidos à cirurgia de membro inferior abaixo do joelho, o bloqueio 
do nervo ciático fornece bons resultados. Esse nervo é formado 
pelos ramos anteriores dos nervos espinhais de L1 a S3 e, devido 
ao seu longo curso, ele pode ser abordado em diferentes regiões, 
como nível subglúteo e poplíteo. A abordagem poplítea do ner-
vo ciático mostrou a vantagem de ser de fácil execução, utilizan-
do menor tempo para a realização do bloqueio, menor latência 
para bloqueio motor e sensitivo, maior duração de bloqueio e 
menos complicações gerais. Os bloqueios periféricos guiados 
por ultrassom têm ganhado espaço na rotina anestésica, mos-
trando-se benéficos na redução de náuseas e vômitos e em dimi-
nuir o tempo de permanência hospitalar. No entanto, a duração 
da analgesia após um bloqueio de nervo periférico de injeção 
única é limitada entre 15 a 20 horas, ao passo que a dor pode 
durar muito mais. Nesse contexto, uso de cateter perineural para 
bloqueio contínuo pode prolongar a analgesia, reduzindo o uso 
de opioides e os efeitos colaterais relacionados ao seu uso.
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326 - Cesariana na gestante com insuficiência 
cardíaca: relato de caso
Autores: *Letícia Tramontin Mendes,  Andreia Saito,  Luiz Maia, Murilo 
Vercka,  Patricia Moreira,  Vinicius da Silva Moreira

Instituição: HC UFPR - Paraná

JUSTIFICATIVA: As cardiopatias são a primeira causa de morte 
materna não obstétrica. As alterações hemodinâmicas da ges-
tante cardiopata relacionadas ao débito cardíaco, sobrecarga 
de volume e variações de níveis pressóricos são fatores a serem 
considerados durante a anestesia destas pacientes. O objetivo 
desse trabalho é uma breve revisão a respeito da fisiologia da 
gestante, e considerações sobre o manejo anestésico desses 
casos. RELATO DE CASO: Paciente de 34 anos, gestante de 
34sem+1d, G2P1, portadora de insuficiência cardíaca com fra-
ção de ejeção reduzida, FE =34%, secundária à cardiopatia is-
quêmica, com história de infarto agudo do miocárdio em 2017. 
Classe 1 NYHA . Foi encaminhada para cesariana eletiva. Anes-
tesia peridural titulada foi a técnica de escolha para atingir ní-
vel de bloqueio T4/6. Cateter peridural no18G é instalado sem 
intercorrências, com injeção total de massa anestésica de 20 ml 
de ropivacaína 0,75% 3 ml a cada 10 minutos + 6 ml lidocaína 
1% com vasoconstritor + fentanil 50 mcg + 1 mg de dimorf. 
Após nascimento do bebê, iniciada infusão de ocitocina e hou-
ve necessidade de início de droga vasoativa por discreta que-
da da PA. Plano de reposição volêmica cuidadosa foi instituído 
para evitar sobrecarga hídrica. Paciente foi encaminhada para 
UTI estável hemodinamicamente, ventilando espontaneamen-
te. DISCUSSÃO: O manejo anestésico do parto cesáreo inclui 
monitorização adequada e técnica apropriada para evitar des-
fechos cardíacos e obstétricos desfavoráveis. Existem contro-
vérsias a respeito da melhor técnica anestésica para cesárea 
para pacientes portadoras de cardiopatias. A anestesia geral é 
a técnica mais comumente escolhida para casos de alto risco. 
No entanto, se a gestante tolerar anestesia neuroaxial, deve 
ser considerada, pois proporciona a oportunidade para a mãe 
presenciar o nascimento do bebê e evita os riscos da aneste-
sia geral na gestante, bem como as repercussões negativas da 
ventilação mecânica com pressão positiva. O sucesso da anes-
tesia para gestantes cardiopatas inclui, além de planejamento, 
conhecimento das implicações hemodinâmicas da cardiopa-
tia, da anestesia na fisiologia da paciente, além da instituição 
de um cuidado multidisciplinar.
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334 - Pneumotórax pós-bloqueio de plexo 
braquial via interescalênica: relato de caso
Autores: Luís Fernando Rodrigues Maria, Matheus de Souza M.Gomes 
Schuerewegen, Jaqueline Nogaroto, Rossini Nogueira Dias, *Érica La-
rissa Ferreira Barreto, Jaime João Jorge

Instituição: CET Faculdades Integradas Padre Albino

JUSTIFICATIVA: O plexo braquial é conjunto de raízes de C5 
a T1, entre os músculos escaleno anterior e médio. O presente 
relato descreve o pneumotórax como complicação de um blo-
queio realizado via interescalênica. Sua descrição poderá ser 
útil para elucidar possíveis mecanismos envolvidos e chamar 

a atenção para as alterações secundárias da fisiologia respira-
tória. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 48 anos, 64 kg 
e 1,79 m, apresentando Doença do Refluxo Gastroesofágico. 
Submetido a osteossíntese de clavícula direita, após acidente 
automobilístico. Apresentava exames pré-operatórios sem al-
terações. Optado por bloqueio de plexo braquial via interesca-
lênica guiado por estimulador de nervo associado à anestesia 
geral. Sedação leve com midazolam 2 mg e nilperidol 1 ml e 
cateter nasal 2L/min. Realizada punção com agulha stimuplex 
e injeção de ropivacaína 0,75% 20 ml. Anestesia geral com re-
mifentanila 0,3 mcg/kg/min, propofol 60 mg e atracúrio 25 mg 
e manutenção com propofol 50 mcg/kg/min e remifentanila 
0,2 mcg/kg/min em ventilação mecânica, com mistura gaso-
sa de O2/N2O 50%. Paciente foi extubado sem intercorrências 
e encaminhado à sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), 
onde à admissão: PA 140x90 mmHg, FC 70 bpm e SpO2 97% em 
cateter nasal a 3 L/min. Evoluiu, ainda em SRPA, com dispneia 
e dor torácica ventilatório-dependente, com SpO2 95-97% sob 
cateter nasal a 3L/min e mantendo-se estável hemodinamica-
mente. Ao exame físico direcionado: expansibilidade reduzida 
à direita, MV reduzido em hemitórax direito. Discutido com 
cirurgia geral, que realizou drenagem torácica, com consen-
timento do paciente. Evoluiu com melhora da dispneia, com 
dreno funcionante com oscilação. O dreno foi retirado oito dias 
após o procedimento e o paciente recebeu alta em bom esta-
do geral, com seguimento ambulatorial. DISCUSSÃO: Sabe-se 
que o bloqueio do plexo braquial realizado via interescalêni-
ca pode levar a alterações secundárias na função respiratória, 
sendo a paresia hemidiafragmática ipsilateral a mais comum. 
Contudo, o pneumotórax também está entre as complicações, 
apresentando 0,7% de incidência em estudo realizado com 
pacientes submetidos a bloqueio e instalação de cateter inte-
rescalênico para controle álgico em cirurgia de ombro guiado 
por ultrassonografia. Apesar de sua baixa incidência associada 
à via interescalênica de bloqueio de plexo braquial, o pneumo-
tórax é uma complicação possível e deve ser lembrada, a fim 
de elucidar mecanismos que previnam a sua ocorrência.
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335 - Parada cardíaca relacionada à 
administração de succinilcolina: relato de caso
Autores: Daniela de Andrade Milano, Gabriel Sprenger Dalla Stella, 
*Fellipe Campos Martins, Juliana Torres Infante Vieira

Instituição: Instituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba - INC

JUSTIFICATIVA: Bloqueadores  neumocusculares são  drogas 
que, apesar de seguras quando bem indicadas, não são isen-
tas de riscos, dentre eles, as arritmias cardíacas. RELADO DE 
CASO: Mulher de 38 anos, 73 kg, 1,73 m, antecedente clínico 
de ansiedade e em uso de sertralina, sem alergias, com lesão 
expansiva em transição crânio-cervical, com plano de ressec-
ção sob monitorização eletrofisiológica. Havia sido submetida 
há dois dias à anestesia geral para implante de DVP. Foi enca-
minhada à sala cirúrgica e monitorizada. Realizada pré-oxige-
nação, indução anestésica EV com midazolam 2 mg, fentanil 
2 mcg/kg , remifentanil 0,002% e propofol 1% em bombas 
de infusão contínua alvo-controladas. Manteve dados vitais 
normais. Realizou-se administração de succinilcolina 1 mg/
kg EV e, após o início de fasciculações, apresentou bradicardia 
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importante, evoluindo para traçado com linha reta. Eviden-
ciada a ausência de pulso, foi confirmado ritmo de assistolia, 
iniciaram-se manobras de reanimação, conforme protocolo do 
ACLS. Houve retorno espontâneo da circulação após um ciclo 
de massagens/ventilações. Foi realizada intubação orotraque-
al, suspensas drogas anestésicas e puncionada artéria radial 
para monitorização com PAI, coletada gasometria arterial (pa-
râmetros normais) e realizado ECG de 12 derivações em sala 
cirúrgica, sem sinais de isquemia, arritmias ou alterações em 
onda T. Optou-se por suspender a cirurgia e realiza-la em um 
segundo tempo. DISCUSSÃO: Devido à pandemia por Covid 
19, optou-se neste caso por utilizar succinilcolina, que não é o 
padrão do serviço para neurocirurgias eletivas. Complicações 
podem estar relacionadas ao seu uso, incluindo arritmias cardí-
acas: bradicardia sinusal, ritmo juncional e parada cardíaca, os 
quais se devem à sua semelhança estrutural com a acetilcolina 
e são mais comuns na presença de fármacos ou em situações 
que diminuem o limiar do miocárdio às catecolaminas: digitá-
licos, antidepressivos tricíclicos, hipóxia, hipercapnia, hiperca-
lemia. Em raras ocasiões pode ocorrer assistolia que, em geral, 
é facilmente revertida com massagem cardíaca e atropina. 
Nesse caso, infere-se que somam fatores puderam culminar 
em bradicardia e parada cardíaca, sendo eles:  tumor cerebral 
com efeito de massa e o aumento transitório e súbito da pres-
são intracraniana pela succinilcolina associado à estimulação 
muscarínica do nó sinusal, o qual, isoladamente, poderia ser 
responsável por bradicardia e assistolia.
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341 - Arritmias cardíacas durante síndrome de 
reperfusão em retransplante hepático: relato 
de caso
Autores: Ricardo Barreira Uchoa, José Carlos Rodrigues Nascimento, 
David Silveira Marinho, Renato Labanca Delgado Perdigão, Giovanna 
Chaves Silveira, *Amanda Maria Timbó Rocha

Instituições: Anestesiologista do Serviço de Cirurgia Cardíaca e Trans-
plante Cardíaco do Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes - Anes-
tesiologista do Serviço de Transplante Hepático do Hospital Geral de 
Fortaleza (HGF) e Instrutor do CET - SBA do Hospital Geral de Fortaleza 
(HGF) - Médica em especialização do 1o ano do CET - SBA do Hospital 
Geral de Fortaleza (HGF) - Médica em especialização do 3o ano do CET 
- SBA do Hospital Geral de Fortaleza (HGF)

JUSTIFICATIVA: A síndrome de reperfusão caracteriza-se por 
manifestações locais e sistêmicas que sucedem períodos de 
isquemia e reperfusão de órgãos sólidos e de tecidos. RELA-
TO DE CASO: Paciente masculino, 55 anos, ex-etilista há dois 
anos e transplantado de fígado há um ano por cirrose alcoóli-
ca. Após 9 meses de transplante, positivou swab nasofaríngeo 
(RT-PCR) para coronavírus (SARS-CoV-2) e evoluiu com dor ab-
dominal, sendo diagnosticado com trombose da artéria hepá-
tica. Foi tratado clinicamente e realocado em lista de espera 
para novo transplante de fígado. Exames pré-operatórios com 
plaquetas 9.000/mm3, RT-PCR para Sars-Cov2 não detectável, 
sorologia IGM positiva. Demais normais. Acoplada monitori-
zação avançada e posicionadas pás adesivas de marca-passo 
transcutâneo. Submetido à anestesia geral balanceada. Na he-
patectomia, apresentou moderado sangramento usual. Antes 
da reperfusão, apresentava PAM em torno de 100 mmHg, man-

tida com infusão contínua de noradrenalina 0,2 μg.kg-1.min-1. 
Repostos 80 mEq de bicarbonato de sódio antes da reperfusão, 
objetivando manter seus níveis acima de 22 mEq.L-1. Após re-
vascularização do fígado transplantado, paciente apresentou 
bloqueio atrioventricular total (BAVT), com frequência cardía-
ca (FC) de 33 bpm e discreta queda na PAM para 95 mmHg. 
Administrado 0,5mg de atropina, com retorno ao ritmo sinu-
sal. Após alguns segundos, apresentou alargamento do QRS e 
ritmo idioventricular acelerado (RIVA), FC de 113 bpm, e PAM 
de 92 mmHg, em mesma dose de noradrenalina. Com o diag-
nóstico presuntivo de hipercalemia aguda por síndrome de 
reperfusão, foram administrados, ao todo, 80 ml de cloreto de 
cálcio titulados, com obtenção de estabilidade da membrana 
miocárdica, evidenciada por estreitamento do QRS, retorno ao 
ritmo sinusal, FC de 96 bpm e PAM de 124 mmHg. Administra-
do 100 ml de glicose a 25% e 10UI de insulina regular. Não foi 
administrada furosemida pela tendência a hipovolemia, bem 
como beta-2 agonistas, frente ao potencial arritmogênico des-
sas medicações. Ao final da cirurgia, paciente apresentava-se 
sem sangramentos evidentes, com K= 3,5 mEq.L-1 e PAM de 
95 mmHg, sem noradrenalina. Foi extubado 30 minutos após a 
admissão na UTI. DISCUSSÃO: O transplante de fígado é uma 
situação clássica em que se pode observar a ocorrência da 
síndrome de reperfusão. No caso exposto, antecipação às 
possíveis complicações se iniciou quando posicionadas as 
pás adesivas de marca-passo transcutâneo, dado o risco de 
bloqueios de condução cardíaca e taquiarritmias após a re-
perfusão. Nessa situação, não foi necessário o uso do marca-
-passo, bem como do desfibrilador, uma vez que o BAVT e a 
taquiarritmia não ocasionaram instabilidade hemodinâmica. 
Avaliar o contexto clínico em que se desenvolve a arritmia 
é fundamental. Nesse caso, a causa mais provável era a hi-
percalemia aguda. O rápido reconhecimento e tratamento da 
síndrome de reperfusão foram determinantes para evitar a 
degeneração para parada cardiorrespiratória e para o bom 
desfecho clínico alcançado.
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342 - Anestesia em gestante paraplégica para 
cesariana
Autores: Wilson Gonçalves Sombra, *Fernanda Krebs Salomão, Tatia-
ne Terumi Nishimura Shimabukuro, João Henrique Athayde Padovani, 
Carlos Alberto de Figueiredo Côrtes, Candido Amaral Sanchez

Instituição: Hospital Maternidade de Campinas

JUSTIFICATIVA: A lesão medular caracteriza-se por desnerva-
ção somática e autonômica simpática extensa, resultado alte-
rações complexas, com diversas repercussões sistêmicas. Ges-
tantes possuem as particularidades das alterações fisiológicas 
próprias do período. A anestesia, nesses casos, constitui-se um 
desafio com possibilidade de ocorrência de choque neurogê-
nico e disrreflexia autonômica. RELATO DE CASO: Paciente 
F.R.L.S., 37 anos, G4C1A2, IG 27s, usuária de maconha e histó-
ria prévia de TRM torácico por projétil de arma de fogo há 14 
anos em nível de T4-T5, é admitida para realização de cesárea. 
Paraplégica, MMII fletidos com atrofia e espasticidade muscu-
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lar, peso 47 kg, altura 1,50 m. Realizado teste térmico anterior 
à punção, com ausência de sensibilidade até dermátomo T4. 
Realizada raquianestedia em L4-L5, com agulha Whitacre 27G, 
LCR cristalino, injeção lenta de 8 mg de bupivacaína hiperbá-
rica e posicionada a paciente em DDH, em seguida. Após três 
minutos, observou-se elevação gradual de FC e queda de PA, 
corrigidos com metaramirol 250 mcg. RN único, sexo masculi-
no, APGAR 7/7, encaminhado para UTI neonatal. Paciente man-
teve-se estável e procedimento cirúrgico transcorreu sem in-
tercorrências, assim como o pós-operatório imediato e tardio. 
DISCUSSÃO: Indivíduos acometidos por lesão medular crôni-
ca possuem alterações fisiopatológicas complexas e possibi-
lidade de complicações como a disrreflexia autonômica, uma 
desordem com elevada prevalência em pacientes com lesão 
acima de T6 em que, devido à ativação do sistema nervoso au-
tonômico simpático por estímulos abaixo do nível da lesão, a 
via aferente simpática possui sua modulação pelos centros su-
periores interrompida, resultando em resposta simpática exa-
cerbada abaixo do nível da lesão. Mecanismos compensatórios 
através barorreceptores são desencadeados resultando em es-
timulo parassimpático e vasodilatação acima do nível da lesão. 
Suas principais manifestações são hipertensão, bradicardia, 
cefaleia, sudorese, rubor, palidez e piloereção. A hipertensão 
severa pode causar aumento da PIC (convulsões e hemorragia 
intracraniana), isquemia miocárdica e edema pulmonar. A ra-
quianestesia pode ser realizada em pacientes com histórico de 
TRM crônico, pois o bloqueio simpático ocasionado diminui as 
chances de ocorrência da hiperreflexia autonômica. As defor-
midades da coluna vertebral e espasmos musculares podem 
dificultar a técnica anestésica, além do nível do bloqueio ser di-
fícil determinar. O anestesiologista deve-se manter alerta para 
ocorrência de falha de bloqueio, raquianestesia total ou desen-
cadeamento de hiperreflexia autonômica.
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354 - Convulsão associada à dexmedetomidina 
na indução anestésica
Autores: *Waynice Neiva de Paula-Garcia, Isabela Borges de Melo, 
Juliana Ferreira Dalri, Luís Vicente Garcia, Guilherme Gozzoli Podolsky-
-Gondim

Instituições: Docente do serviço de Anestesiologia do HCFMRP-USP - 
Médica Assistente do Serviço de Anestesiologia do HCFMRP-USP - Mé-
dica Residente do Serviço de Anestesiologia do HCFMRP-USP - Médico 
Assistente do Serviço de Neurocirurgia do HCFMRP-USP

JUSTIFICATIVA: A dexmedetomidina (DEX) é um α-2 agonista 
seletivo com ações analgésicas, sedativas, ansiolíticas e sim-
paticolíticas utilizada em anestesia. Sua ação sinérgica com 
opioides e hipnóticos, permite a utilização de doses menores, 
reduzindo assim os eventos adversos relacionados a essas 
drogas. O objetivo deste relato é demonstrar possível efeito 
pró-convulsivante da DEX. CASO: HSD, 73 anos, 63 kg, 1,55 
m, ASA III, hipertenso e diabético, sem história prévia de crise 
convulsiva e programação de prostatecomia oncológica robô-
-assistida. Monitorização com Cardioscopia, SpO2, PANI, TOF-
-WatchSX monitores de consciência BIS (Medtronic) e Nindex 
(Controles S.A). Após pré-oxigenação, administrado DEX,1µg.
kg-1,em 10 min e sufentanil-5µg. Paciente se manteve sono-

lento e despertável com SpO2≥97%, PANI e FC dentro de 20% 
dos valores basais, ECG sinusal. Ao final da DEX-bólus, adminis-
trados sufentanil-25µg e paciente apresentou desvio ocular à 
direita, nistagmo horizontal, ptose palpebral esquerda, flexão 
de membros superiores e membro inferior esquerdo, disartria 
e diurese espontânea. Durante o episódio, não houve perda 
de consciência ou dessaturação. Monitor Nindex evidenciou 
alteração compatível com atividade epileptiforme. Foi então 
administrado midazolan 3 mg e interrompida a infusão de DEX 
- total 63 µg, e iniciado auxílio ventilatório após inconsciência 
e apneia. Não houve alterações eletrolíticas ou de glicemia. 
Optado por reversão com naloxona 400 µg titulado e pacien-
te despertou sonolento e com resolução completa do quadro. 
Encaminhado à TC de crânio, que evidenciou hipodensidade 
posterior direita compatível com AVC isquêmico antigo. Pa-
ciente então encaminhado à SRPA para observação, com pos-
terior alta para enfermaria para seguimento com neurologia. 
Durante a investigação, EEG e liquor sem alterações e angioTC 
de crânio/vasos cervicais evidenciou obstrução>50% em ca-
rótida interna direita, indicando angioplastia. DISCUSSÃO: O 
efeito da DEX em crises convulsivas ainda é incerto e os relatos, 
conflitantes na literatura. Suas propriedades analgésicas e se-
dativas ocorrem devido à redução na transmissão central de 
noradrenalina, que seria um facilitador de atividade convulsi-
va. A DEX age nos receptores pré e pós-sinápticos e sua ação 
na transmissão noradrenérgica depende do sítio de ligação. 
No receptor pré-sináptico, promove redução na liberação de 
noradrenalina, predispondo convulsões. Já no pós-sináptico, 
causa aumento da transmissão de noradrenalina, com efeito 
anticonvulsivante. Modelos animais demonstraram aumento 
do limiar convulsivo com uso de DEX. No entanto, outros estu-
dos demonstraram redução do limiar convulsivo e há relato de 
convulsões induzidas por DEX em neonatos.
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360 - Anestesia em paciente portador de 
doença muscular mitocondrial
Autores: Jean Abreu Machado, Júlia Pereira Costa, *Henrique Gioppo 
Calegari, Rafael de Castilhos Vidor, Leandro Iran Rosa, Kewin Koch

Instituição: Socimed

JUSTIFICATIVA: A mitocôndria fornece o principal substra-
to energético celular através da cadeia de reações da cascata 
oxidativa. Distúrbios desses mecanismos ocasionados por 
mutações genéticas levam ao declínio da oferta de oxigênio 
celular em variadas proporções, tendo o primeiro estágio da 
fosforilação, com a conversão de NADH em NAD e o transporte 
de elétrons como as etapas mais acometidas. Estima-se uma 
incidência de 1 para 5,000, com cerca de 200 pontos no ge-
noma mitocondrial possíveis de serem afetados, justificando 
a variedade de apresentações clínicas da doença. Abertura do 
quadro é de idade variável e com fraqueza muscular progres-
siva, intolerância ao exercício e raramente disfagia, dificuldade 
de deglutição e fala. RELATO DE CASO: A.A.L.C, feminino, 45 
anos, portadora de doença muscular mitocondrial não especi-
ficada, submetida à mastoplastia redutora, com história prévia 
de atraso no despertar anestésico. Realizada anestesia geral, 
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indução venosa com propofol 2 mg/kg, remifentanil em bó-
lus inicial de 1 mcg/kg, mantido em infusão contínua de 0,2 
e 0,3 mcg/kg/min, intubação orotraqueal por laringoscopia 
direta com tubo no 7,5 e manutenção com sevoflurano CAM 
0,5-0,6, objetivando valor do índice bispectral de 60 para evitar 
exposição excessiva ao anestésico volátil. Manteve-se estável 
hemodinamicamente durante o procedimento com duração 
de 4 horas e 30 minutos, pressão sistólica variando de 130-90 
mmHg e diastólica de 80-50 mmHg. Administrados: dexameta-
sona 10 mg, cetoprofeno 100 mg, ondansetrona 8 mg, drope-
ridol 0,625 mg, morfina 6 mg. HGTs seriados a cada uma hora 
com valores variando de 75-85, sem necessidade de correção, 
temperatura nasofaríngea entre 35,9-36,8ºC e ambiente em 
22ºC. Paciente despertada e extubada quatro minutos após in-
terrupção do remifentanil e halogenado, sem déficits motores 
ou sedação residual. DISCUSSÃO: Portadores de doenças mi-
tocondriais possuem particularidades quanto à anestesia. São 
contraindicados ao uso de bloqueadores neuromusculares; 
tanto os despolarizantes, pelo risco aumentado de apresentar 
hipercalemia, potencial de hipertermia maligna e rabdomióli-
se, quanto os adespolarizantes, pela possibilidade de bloqueio 
prolongado e residual. Fármacos hipnóticos possuem peque-
na ação de relaxamento muscular e possibilitam a aborda-
gem cirúrgica, porém, doses elevadas e contínuas de propofol 
aumentam o risco de intoxicação e acidose, por alteração no 
seu metabolismo. Atenção deve ser dada à manutenção de 
normotermia, pressões arteriais estáveis e glicemias normais, 
pois, alterações agudas aumentam o gasto energético basal, 
elevando o risco de fraqueza muscular no pós-operatório, com 
risco de comprometimento ventilatório.
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362 - Anestesia para ressecção de tumor 
intracraniano em paciente acordado
Autores: Antonio Jorge Ferreira da Silva Júnior, Bruno Mendes Carmo-
na, *Candisse Monteiro Landim Sampaio, Priscila de La-Rocque Soares 
Corrêa, Alonso Pinto e Silva, Luis Paulo Araújo Mesquita

Instituição: Hospital Ophir Loyola

JUSTIFICATIVA: A microcirurgia para ressecção de tumor in-
tracraniano em paciente acordado vem ganhando cada vez 
mais espaço entre os neurocirurgiões e anestesiologistas, já 
que tem se mostrado um menor índice de complicações das 
funções neurológicas e possíveis danos irreversíveis, princi-
palmente em tumores que se localizam em regiões de difícil 
acesso. Isso tornou-se possível com a disponibilização de anes-
tésicos com alto potencial analgésico, de curta duração, com 
sedação cooperativa ou estimulável, como a dexmedetomidi-
na. RELATO DE CASO: J.C.N.C.V., feminino, 47 anos, 70 kg, ASA 
II, HAS controlada, em uso de losartana 50 mg/dia, Mallampati 
1. Exames laboratoriais pré-operatórios, RX tórax, ECG e ECO 
normais. Jejum de 8 horas. Foi programada microcirurgia para 
exérese de tumor cerebral, em área de difícil acesso, com a 
paciente acordada, a qual foi devidamente orientada sob a 
forma da abordagem cirúrgica, aceitando-a. Realizado sob mo-
nitorização cerebral com índice bispectral, potencial evocado 
somatossensitivo e motor, cardioscopia, pressão arterial não 

invasiva e invasiva, oximetria de pulso, termômetro esofágico 
e capnografia. Acesso venoso periférico 18 G e cateter duplo-
-lúmen em veia jugular interna direita, guiado por US e cate-
terização da artéria radial direita, para PAM. Realizada sedação 
com midazolam 2 mg IV e fentanil 50 mcg IV. Indução com pro-
pofol 1% em bomba de infusão alvo-controlado (AC), remifen-
tanil em BI AC, rocurônio 50 mg. Passagem de máscara larín-
gea número 4. Ventilação mecânica em sistema semi-fechado, 
valvulado com reabsorvedor de CO2. Manutenção anestésica 
com remifentanil 0,1 mcg/kg/h e dexmedetomidina 0,2 a 0,3 
mcg/kg/h. Feito scalp block com levobupivacaína 0,5% 20 ml. 
Administrados IV: ceftriaxona 2 g, dexametasona 10 mg, dipi-
rona 2 g, fenitoína 875 mg, manitol 20% 250 ml, omeprazol 40 
mg e ondansetrona 8 mg e efedrina. A paciente foi acordada e 
retirada ML, ficando em respiração espontânea para realização 
da awake, mantida sob sedação com dexmedetomidina em BI 
AC. A cirurgia durou 16 horas, com estabilidade hemodinâmi-
ca, sem necessidade de drogas vasoativas e sem agitação psi-
comotora. A paciente respondeu a todos os comandos verbais 
quando solicitado e referiu um episódio de náusea, por um 
curto período, que foi revertido rapidamente, e desconforto 
pelo posicionamento. Foi feita a ressecção da lesão com auxílio 
de microscopia e monitoração neurofisiológica. Prosseguiu-
-se com IOT, encaminhando-a ao CTI, onde permaneceu por 
24 horas. Apresentou boa recuperação, com exérese de toda 
a lesão tumoral, sem danos cerebrais e alta hospitalar após 
dois dias. DISCUSSÃO: A neurocirurgia em paciente acordado 
é um desafio para os anestesiologistas, pois é importante que 
o paciente tenha analgesia adequada, conforto, ausência de 
náusea e vômitos, sedação responsiva aos comandos quando 
solicitado e estabilidade hemodinâmica, a fim de mantermos a 
via aérea pérvia, evitando, assim, os riscos de hipoxemia e au-
mento da PIC . O caso descrito acima corrobora para demons-
trar que a técnica de anestesiar o paciente para cirurgias de tu-
mores cerebrais de difícil acesso, realizado de maneira correta, 
entre outros benefícios ao paciente, diminui o risco de causar 
déficits neurológicos.
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367 - Microdissectomia lombar em gestante 
obesa mórbida: relato de caso
Autores: Débora Cristina Guerra Amaral Fóscolo, Joyce Cristina da Cos-
ta, Ludmila Moreira Cruz, *Olívia Maria de Sousa Barreto

Instituição: Hospital Governador Israel Pinheiro - IPSEMG

JUSTIFICATIVA: A radiculopatia por hérnia de disco acomete 
1/10.000 gestantes e há poucos casos relatados de microdis-
sectomia. RELATO DE CASO: Gestante, 34 anos, 25 semanas, 
portadora de hipertensão e obesidade grau 3, sem preditores 
de via aérea difícil, foi admitida com relato de dor lombar de 
forte intensidade, com irradiação para membros inferiores, 
principalmente à esquerda. Ao exame neurológico, mostrava-
-se com fácies de dor, hipoestesia tátil em região distal de MIE, 
limitação em ileopsoas bilateralmente e sinal de Láseg positivo 
à esquerda, caracterizando possível Sindrome da Cauda Equi-
na. Realizada RNM de coluna que mostrou hérnia com protru-
são para o canal medular, em L4-L5. Devido ao quadro de dor 
intensa e refratariedade a analgésicos, indicou-se tratamento 
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cirúrgico. A equipe da neurocirurgia optou pela realização do 
procedimento em decúbito ventral, ao invés de decúbito la-
teral esquerdo. Realizada ausculta dos batimentos fetais pela 
equipe obstétrica, antes da indução anestésica e ao final do 
procedimento. Indução anestésica em sequência rápida, após 
medidas profiláticas para aspiração pulmonar, intubação sem 
intercorrências. Paciente posicionada em decúbito ventral, 
com coxins colocados em pontos de apoio para evitar a com-
pressão abdominal e uterina. Retirado fragmento discal sem 
intercorrências. Alta domiciliar no 4o DPO mantendo acom-
panhamento ambulatorial com as equipes da neurocirurgia e 
obstetrícia, evoluindo para trabalho de parto com 40 semanas 
de gestação. DISCUSSÃO: Procedimentos cirúrgicos não são 
contraindicados durante a gestação, devendo ser evitados no 
primeiro trimestre, devido ao risco de perda fetal e da terato-
genicidade. A ténica anestésica deve considerar as alterações 
fisiológicas da gestação e a manutenção da perfusão uterina, 
prevenindo hipotensão, hipoxemia, acidose e hiperventilação, 
garantindo adequada oxigenação materna e preservando a 
oxigenação fetal. Neste caso, além das alterações fisiológicas 
da gestação, a obesidade grau 3 contribuiria para a redução 
da capacidade residual funcional, atelectasia, maior risco de 
dessaturação e distúrbios ventilatórios, aumento da compres-
são abdominal e redução do retorno venoso, em associação 
com o posicionamento em decúbito ventral. Há divergências 
na literatura sobre o esvaziamento gástricoda gestante, sendo 
recomendadas medidas de profilaxia para aspiração pulmo-
nar. Apesar de descrita dissectomia em gestantes na posição 
prona durante o 1o trimestre, no 2o, o procedimento cirúrgico 
deve, preferencialmente, ser em decúbito lateral e a partir do 
3o, apenas em decúbito lateral esquerdo. A monitorização 
fetal no perioperatório deve ser determinada em multidis-
ciplinaridade, baseada na individualidade de cada e no tipo 
cirúrgico a ser realizado. 
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368 - Anestesia em gestante portadora de 
angioedema hereditário: relato de caso
Autores: Tiago Marconi de Souza Maia, Luiz Fernando Amancio P. de 
Oliveira, Nathalia Rodrigues Gontijo de Andrade, Giovana Freitas Ro-
cha de Souza, *Isadora Magalhães Melges, Luiz Felipe Oliveira Gondim

Instituição: Hospital Julia Kubitschek - Maternidade Odete Valadares

JUSTIFICATIVA: O angioedema hereditário configura doença 
de transmissão autossômica dominante caracterizada por alte-
rações nos níveis de C1-INH, componente da cascata do com-
plemento, levando à sua ativação descontrolada. É classificado 
em tipos I, II e III. A clínica deve-se ao aumento na produção 
de bradicininas. Pode se apresentar com edema sistêmico ou 
de mucosas, envolvimento do trato gastrointestinal, vias res-
piratórias, instabilidade hemodinâmica e morte. RELATO DE 
CASO: S.S.F., 32 anos, G7PC2PN1A3, portadora de angioedema 
hereditário, evoluiu com aumento pressórico com IG 37+6 se-
manas, com proposta de cesariana. Na avaliação pré-anestési-
ca, identificada história familiar sugestiva e histórico de crises 
recorrentes desde 2012, com episódio de edema laríngeo pré-
vio. No dia da cirurgia, após confirmadas reservas de plasma 
fresco congelado e vaga de CTI, foi realizado ácido tranexânico 

e marcação de membrana cricotireóidea com ultrassom. Pun-
cionada artéria radial com dificuldade de canulação, além de 
dois acessos venosos periféricos calibrosos, cardioscopia e oxi-
metria de pulso. Realizada raquianestesia com administração 
de bupivacaína hiperbárica 0,5% associada à peridural lombar, 
com passagem de cateter. Durante procedimento, foi neces-
sária complementação em cateter de peridural com lidocaína 
1,5%. Ato anestésico e cirúrgico sem complicações, com dura-
ção de duas horas, sendo encaminhada ao CTI. Mantida infusão 
de ropivacaína 0,2% em cateter de peridural por 24 horas, com 
posterior retirada, sem intercorrências. DISCUSSÃO DO CASO: 
Diversos são os fatores desencadeantes da crise do angioede-
ma hereditário, sendo trauma cirúrgico e ansiedade associa-
da ao perioperatório os principais. Assim, a abordagem mais 
adequada no cenário eletivo é a profilaxia, com planejamento 
cirúrgico adequado e antecipação de possíveis complicações. 
No caso clínico, a gestante encontrava-se sem agudizações 
há um ano, inclusive sem intercorrências durante a gestação 
atual. A técnica anestésica locorregional mostra-se superior 
à anestesia geral por não implicar manipulação de via aérea, 
reduzindo a possibilidade de edema laríngeo. Porém, caso o 
manejo de via aérea fosse necessário e prevendo dificuldade 
anatômica secundária ao angioedema, optou-se pela prévia 
identificação da membrana cricotireóidea. Anestesia peridural 
com passagem de cateter objetivava melhor controle analgé-
sico em pós-operatório sem necessidade de uso de opioides, 
visando evitar resposta mastocitária. Além disso, diante da 
impossibilidade do acesso ao fator C1-INH, foi realizado uso 
profilático do ácido tranexâmico 1 g, conforme preconizado. 
Após discussão na equipe, e em concordância com a literatura, 
preferiu-se ainda o não uso do plasma fresco congelado profi-
lático, já que seus benefícios são controversos pelo potencial 
teórico de exacerbar e perpetuar um possível choque.
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377 - Manejo anestésico em cesariana com 
histerectomia puerperal
Autores: *Lucas Guimarães Carrijo, Renan Cesar Loureiro, Márcio Luiz 
Benevides

Instituição: Hospital Universitário Júlio Muller

JUSTIFICATIVA: O acretismo placentário é uma das principais 
causas de hemorragia periparto e sua incidência tem crescido 
consideravelmente nas últimas décadas, tendo relação direta 
com número de cesáreas prévias. O diagnóstico precoce, asso-
ciado ao planejamento pré-natal e cirúrgico, resulta em uma 
redução no risco de perda sanguínea e mortalidade periope-
ratória. Este relato de caso tem como objetivo apresentar o 
manejo anestésico de uma paciente multípara, com histórico 
de três cesáreas e diagnóstico de placenta prévia com acre-
tismo. RELATO DE CASO: gestante, 36 anos, multípara, idade 
gestacional de 36 semanas e 5 dias, com ultrassonografia evi-
denciando placenta percreta com aderência vesical, sendo in-
dicada interrupção por cesariana e histerectomia puerperal. No 
centro obstétrico, puncionados dois acessos venosos periféri-
cos com cateter 14G e 16G e acesso venoso central guiado por 
ultrassonografia. Optado por anestesia geral, associada à blo-
queio peridural (opioide no neuroeixo, sem anestésico local) e 
monitorização com pressão arterial invasiva, delta PP e trans-
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missão neuromuscular, além da oximetria de pulso, cardiosco-
pia e capnografia. No intraoperatório, evolui com sangramento 
maciço e choque hipovolêmico, sendo necessária transfusão 
de sete concentrados de hemácias, quatro de plasma fresco 
congelado, além do uso de droga vasoativa, coloide e hidrata-
ção vigorosa com cristaloides. Apresentou evolução favorável, 
com estabilidade hemodinâmica, não havendo necessidade 
de terapia intensiva no pós-operatório. DISCUSSÃO: a aneste-
sia de escolha para procedimentos obstétricos é a anestesia do 
neuroeixo, apresentando 17 vezes menos complicações que 
a anestesia geral, todavia, em procedimentos com alto risco 
para instabilidade hemodinâmica, a anestesia geral pode ser 
mais interessante, por ser mais facilmente controlado o nível 
da anestesia, além de não apresentar simpatectomia como 
na anestesia do neuroeixo. Dessa forma, optamos por realizar 
anestesia geral combinada com anestesia peridural. Pacientes 
com grande probabilidade de apresentar sangramento maciço 
no intraoperatório (placenta percreta, onde a perda média de 
sangue ultrapassa dois litros), devem apresentar dois acessos 
venosos calibrosos, monitorização de pressão arterial invasiva, 
se possível acesso venoso central para administração de drogas 
vasoativas, além da monitorização básica. Com a comprovação 
clínica ou laboratorial da perda sanguínea, deve-se iniciar a 
reposição volêmica, seja ela com hemoderivados, cristaloides 
ou coloides, conforme a situação. A embolização das artérias 
uterinas através da radiologia intervencionista tem mostrado 
resultados benéficos quanto à redução da morbimortalidade 
materna, reduzindo de maneira significativa o sangramento e 
a necessidade de histerectomia. 
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378 - Comparação da incidência de hipotensão 
arterial à indução com propofol em infusão 
alvo controlada e em bólus: ensaio clínico 
randomizado
Autores: *Catia Sousa Govêia, Luís Cláudio de Araújo Ladeira, Gabriel 
Magalhães Nunes Guimarães, Edno Magalhães, Guilherme Antonio Es-
sado, Laíze Ribeiro Terra

Instituição: CET Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília

JUSTIFICATIVA: O propofol induz hipnose suave, mas promo-
ve depressão cardiovascular de modo dose-dependente. Os 
sistemas de infusão alvo-controlada auxiliam a evitar doses 
acima da faixa terapêutica, que podem ocorrer ao se utilizar 
propofol em bólus. Não há evidências na literatura que esta-
beleçam comparação entre a incidência de hipotensão arterial 
utilizando as duas técnicas de indução anestésica. Este estu-
do compara a incidência de hipotensão arterial após indução 
anestésica com propofol em bólus versus administração alvo-
-controlada com modelo de Marsh modificado em cirurgias 
não-cardíacas. MÉTODO: Após aprovação pelo CEP e registro 
público, foram avaliados pacientes de 18 a 60 anos, ASA I e II, 
não cardiopatas, sob anestesia geral para cirurgias eletivas. Fo-
ram randomizados em dois grupos, induzidos com propofol 
em bólus (Bólus), na dose de 2 mg.kg-1, ou bomba alvo-con-
trolada (Alvo), em concentração de 4 mcg.mL-1, com doses 
uniformes dos demais anestésicos. Foram registrados valores 
de pressão arterial média (PAM) em intervalos de 2 minutos até 

10 minutos, após a indução. Medidas de frequência cardíaca 
(FC) e índice bi-espectral (BIS) também foram obtidas. A aná-
lise estatística foi realizada com regressão múltipla de efeitos 
mistos. RESULTADOS: Até o momento, foram estudados 53 
pacientes, 21 no grupo Alvo e 32 no grupo Bólus. Média de ida-
de (anos) e desvio padrão no grupo Alvo de 40,8 ± 11 e no gru-
po Bólus, de 41,2 ± 9,8. A análise dos valores de PAM obtidos 
em cada intervalo não evidenciou diferença estatística entre os 
dois grupos: média 83,2 no grupo Alvo e 85,2 no grupo Bólus; 
p=0,11). A FC média no grupo Alvo foi de 70,2 bpm e 82,4 no 
grupo Bólus; p < 0.0001. A diferença entre os valores de BIS não 
foi significativa. A taxa de supressão foi de 0 no grupo Alvo e 
1 no grupo Bólus (p= 0,0007). DISCUSSÃO: A hipotensão arte-
rial intraoperatória está associada a desfechos desfavoráveis e 
aumenta a mortalidade. Hipotensão intensa é comum durante 
a indução anestésica, mais prevalente cerca de 5-10 min após 
a indução. É um processo variável e diretamente relacionado 
à idade, comorbidades e drogas utilizadas durante a indução 
anestésica. Espera-se definir com este estudo a relação entre 
modo de infusão de propofol, um anestésico cardiodepres-
sor, e resposta autonômica à hipotensão arterial. A hipótese 
de que a infusão alvo-controlada causaria menos hipotensão 
arterial não tem sido observada neste estudo em andamento. 
Sugere-se que a estabilidade hemodinâmica se dá às custas de 
aumento da FC, via mecanismo reflexo.
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379 - Raquianestesia em decúbito ventral: 
alternativa para paciente paraplégico com 
dificuldade de posicionamento
Autores: Fernando Martins Piratelo, Gustavo Briesemeister, Juscelino 
Afonso de Oliveira Júnior, *Vitória Luiza Locatelli Winkeler, Clovis Teixei-
ra de Souza Junior, Camila Takara
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JUSTIFICATIVA: Pacientes com lesão medular (LM) necessitam 
rotineiramente de intervenções cirúrgicas. No entanto, a LM 
pode desencadear uma série de complicações que afetam o 
controle anestésico. RELATO DE CASO: CGFJ, 57 anos, com his-
tórico de trauma raquimedular (TRM) por fratura vertebral de 
T3 a T7 evoluindo com paraplegia. Internado em 29/05/2019 
para tratamento de úlcera sacral infectada, foi submetido a um 
retalho sob anestesia geral balanceada sem intercorrências. E, 
em 25/06, reabordado. Entretanto, por orientação da equipe 
de cirurgia plástica, estava contraindicado o posicionamento 
do paciente em decúbito dorsal ou lateral. Assim, optou-se 
pela realização da raquianestesia com o paciente em decúbi-
to ventral. Respeitando os protocolos de assepsia, foi realizada 
punção paramediana, em L4-L5, com agulha Quincke 25G. 2UI 
de líquor foram aspiradas para se ter certeza da localização cor-
reta do espaço subaracnóideo. Então, foram injetados 5 mg de 
bupivacaína Isobárica. O paciente permaneceu hemodinami-
camente estável durante o procedimento. DISCUSSÃO: Uma 
importante complicação cardiovascular em pacientes porta-
dores de LM é a disreflexia autonômica (DA).  Desencadeada 
por estímulo cutâneo ou visceral, manifesta-se clinicamente 
como uma resposta simpática exagerada de vasoconstricção 
e hipertensão abaixo do nível da lesão medular. Até 70% dos 
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pacientes que apresentam lesão medular acima do nível T6 po-
dem apresentar DA. A anestesia geral pode ser preferível para 
pacientes que não toleram ficar deitados, com espasmos mus-
culares ou contraturas que dificultem o posicionamento. Pa-
cientes com LM alta são mais sensíveis aos agentes de indução: 
ocorre maior risco de hipotensão devido a efeitos diretos dos 
agentes de indução, hipovolemia, redução da massa muscular 
e atividade simpática/barorreceptora reduzida. O bloqueio do 
neuroeixo também pode ser empregado em pacientes com 
LM, uma vez que efetivamente consegue prevenir a disfunção 
autonômica. A grande dificuldade de se empregar a técnica é a 
determinação do nível do bloqueio. Devido aos motivos supra 
citados, somando-se à impossibilidade de posicionamento do 
paciente para intubação orotraqueal, optou-se pela realização 
da raquianestesia. Não houve dificuldade para se determinar o 
nível do bloqueio, uma vez que era desejado apenas bloqueio 
da região sacral. Como resultado, a raquianestesia se mostrou 
efetiva para evitar a disautonomia autonômica, além de evitar 
oscilações indesejáveis de pressão arterial que podem ocor-
rer durante a indução da anestesia geral. Dessa forma, a ra-
quianestesia se faz uma excelente alternativa à anestesia geral 
em pacientes para ou tetraplégicos; principalmente naqueles 
com dificuldade de posicionamento para intubação orotra-
queal, como no caso descrito.
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383 - Frequência de polimorfismos genéticos 
associados aos antagonistas serotoninérgicos 
em 160 mulheres do Rio de Janeiro, Brasil
Autores: Alexandra Rezende Assad, *Estêvão Luiz Carvalho Braga, 
Nathalia Gouveia de Araújo Ferreira, Núbia Verçosa Figueirêdo, Ismar 
Lima Cavalcanti, Louis Barrucand
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JUSTIFICATIVA:  Os antagonistas serotoninérgicos, apesar de 
serem antieméticos eficazes na profilaxia de náusea e vômitos 
pós-operatórios (NVPO), apresentam falhas que podem ser 
causadas pelas variações interindividuais relacionadas à far-
macocinética e à farmacodinâmica, conhecidas como polimor-
fismo genético. JUSTIFICATIVA: Até o presente momento, não 
há estudos que avaliem a frequência destas diferentes expres-
sões gênicas, na população de mulheres brasileiras, do Rio de 
Janeiro, no que se refere à associação com a ação antiemética 
dos antagonistas serotoninérgicos. OBJETIVOS: o presente 
estudo determinou a frequência dos polimorfismos da isoen-
zima CYP2D6 e do gene ABCB1 nas pacientes acima citadas. 
MÉTODO: Estudo clínico, prospectivo, aleatório, realizado em 
dois centros médicos. Foram recrutadas 160 pacientes subme-
tidas a cirurgias eletivas de mama ou colecistectomias e que 
receberam o antagonista serotoninérgico, palonosetrona, para 
profilaxia NVPO. Foram coletadas amostras de saliva das pa-
cientes, nas quais foram pesquisados seis diferentes polimor-
fismos associados a alterações na eficácia dos antagonistas 
serotoninérgicos: três relacionados à isoenzima CYP2D6 e três 
relacionados ao gene ABCB1. O teste qui-quadrado foi utiliza-
do para avaliação estatística dos genóticos e o de Fisher, para 
a interpretação dos alelos. RESULTADOS: Todas as pacientes 
eram do gênero feminino, brasileiras natas e residentes no Rio 

de Janeiro com médias de: idade 60,5 anos; peso 79,8 kg e ín-
dice de massa corporal (IMC) de 31,3 kg/cm2. Os genótipos de 
ocorrência mais comum para os polimorfismos associados ao 
gene ABCB1 foram: rs1128503 - homozigoto GG; rs1045642 - 
heterozigoto GG; rs2032582 - homozigoto CC; rs2032582/1 
- homozigoto CC. No que se refere aos polimorfismos asso-
ciados ao citocromo P450, os genótipos foram: rs1065852 
- homozigoto GG; rs16947 - heterozigoto AG; rs3892097 - ho-
mozigoto CC. Quanto à análise das frequências alélicas dos 
polimorfismos, foram encontradas repetidamente o alelo “C” 
e o alelo “G”, respectivamente para os rs3892097/2032582 e 
1128503/1065852/1045642. CONCLUSÃO: Identificar as fre-
quências genotípicas de uma população permite predizer sua 
resposta aos fármacos, possibilitando a escolha mais assertiva 
dos tratamentos com utilização da farmacogenética. O presen-
te estudo propiciou conhecer a distribuição genética avaliada 
nesta população de mulheres. 
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386 - Pneumonia viral em paciente 
assintomática com colecistopatia calculosa
Autores: Sigmar Aurea Cabral, Fabricio Rocha Gomes, *Rodrigo Ferrei-
ra Monteiro, Letícia Dutra Cerqueira Ambrósio, Antônio Roberto Carra-
retto,  Alex Menegardo Miranda

Instituição: UFES

JUSTIFICATIVA:  A infecção pelo SARS-CoV-2 foi identificada 
pela primeira vez na China em dezembro de 2019. No primeiro 
semestre de 2020, tornou-se uma pandemia. O objetivo desse 
relato é apresentar o caso no qual uma paciente assintomática, 
segundo avaliação pré-anestésica, apresentou alterações ven-
tilatórias intraoperatória. RELATO DE CASO: Paciente femini-
na, 18 anos, 130 kg, 1,67 m, IMC=46 kg/m2, estado físico ASA 
III, obesidade grau III, levada à sala de operação (SO) para co-
lecistectomia videolaparoscópica com colangiografia. Monito-
rou-se conforme a Resolução CFM no 2.174/2017. Procedeu-se 
anestesia geral balanceada, com intubação orotraqueal em se-
quência rápida. Administrou-se lidocaína 2% 120 mg, cetamina 
25 mg, clonidina 150 mcg, fentanil 150 mcg, rocurônio 150 mg 
e propofol 200 mg. A anestesia foi mantida com sevoflurano 
(2%)/O2.(30%) A paciente foi mantida em decúbito dorsal. O 
tempo cirúrgico foi de 200 minutos, sem intercorrências na ci-
rurgia. A despeito disso, durante o procedimento notaram-se 
alterações nos parâmetros ventilatórios, com queda da satura-
ção de O2, inicialmente negligenciada por se tratar de uma pa-
ciente obesa. Devido à persistência das alterações, solicitou-se 
gasometria arterial que evidenciou relação PaO2/FiO2 de 212 
mmHg. Ao término da cirurgia, a paciente foi desintubada e 
encaminhada para a tomografia de tórax com cateter nasal (2 
L/min) que comprovou a suspeita diagnóstica de pneumonia 
viral. DISCUSSÃO: Em época de pandemia como a Covid-19, 
devemos considerar todos os pacientes como suspeitos e os 
protocolos de proteção do paciente e dos profissionais assis-
tentes devem ser seguidos à risca, de acordo com a nota téc-
nica GVIMS/GGTES/ANVISA No 04/2020, mesmo em indivíduos 
assintomáticos. O caso acima descrito foi responsável pela im-
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plantação de protocolos internos de proteção, como o uso de 
máscara em todos os pacientes que dão entrada no centro ci-
rúrgico, bem como triagem, que inclui teste rápido, sorológico, 
raio x de tórax ou tomografia de tórax.
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388 - Acidente elétrico em sala operatória
Autores: Louisie Marcelle da Silva Almeida, Roberta Eleni Monteiro 
Abatti, Lucas Ventorim de Tassis, *Rodrigo Ferreira Monteiro, Izabella 
Foratini Mercier, Letícia Dutra Cerqueira Ambrósio
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JUSTIFICATIVA: A sala cirúrgica atual abriga inúmeros apa-
relhos elétricos. O risco de acidentes elétricos aumentou con-
sideravelmente nos últimos anos. Um alerta maior deve ser 
levado em consideração durante a anestesia, pois pacientes 
anestesiados são incapazes de relatar ou reagir à corrente elé-
trica dolorosa, elevando os riscos de queimadura e parada car-
díaca. A correta manutenção e prevenção contra acidentes são 
essenciais para a rotina do centro cirúrgico. O presente relato 
serve de alerta para tais atribuições. RELATO DE CASO: Anes-
tesista feminino, 37 anos, sem comorbidades, no controle de 
uma anestesia para artroscopia de ombro. Realizado bloqueio 
de plexo braquial via interescalênica e anestesia geral balan-
ceada sem intercorrências. Após termino do procedimento, 
a anestesista abaixou para pegar o aspirador, recebendo um 
choque elétrico, seguido de súbita perda da consciência. Re-
cebeu os primeiros atendimentos de acordo com o Suporte 
de Vida Avançado e, após estabilização do quadro, verificou-se 
um bloqueio AV de primeiro grau e presença de extrassístoles 
ventriculares em eletrocardiograma. A equipe de engenharia 
clínica examinou o local e constatou exposição de fio elétrico 
na mesa cirúrgica, em contato com o chão molhado durante a 
artroscopia, fator que desencadeou o acidente elétrico. CON-
CLUSÃO: A compreensão da segurança elétrica é de extrema 
importância para médicos anestesiologistas. Todo equipa-
mento presente na sala operatória deve ser monitorado para 
que estejam dentro das normas de segurança estabelecidas, 
estando devidamente aterrados e sem danos. A corrente elé-
trica quando circula por vias alternativas que não as do circuito 
previamente estabelecido leva ao choque elétrico (sensação 
de choque, queimaduras, lesões neurais, lesões musculares, 
asfixia e arritmias cardíacas), interferências eletromagnéticas 
(afetando o funcionamento de outros equipamentos) e incên-
dios/explosões (através de geração de faiscas em ambiente 
rico em gases frescos). A proteção contra os choques elétricos 
é realizada através do aterramento - definido pela National Fire 
Protection Association (NFPA) como uma ligação condutora, 
intencional ou acidental, entre um circuito elétrico ou equipa-
mento e a terra ou com uma conexão a algum corpo condutor 
que venha substituir a terra - e, da dupla isolação de equipa-
mentos. Além dos fatores descritos acima, vale lembrar que 
o ambiente cirúrgico é, muitas vezes, umedecido ou coberto 

por líquidos capazes de conduzir eletricidade, como soluções 
de irrigação e intravenosa, sangue, dentre outros. No presen-
te relato, a solução salina contida no chão, juntamente com o 
defeito no cabo fez com que, ao contato da anestesista com o 
líquido, seu corpo servisse de condutor de eletricidade, geran-
do o acidente elétrico.
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393 - Hipercoagulabilidade em paciente com 
Covid-19 submetido à revascularização do 
miocárdio
Autores: Vera Coelho Teixeira, Daniel Rodrigues Alves Soares, Guilher-
me Augusto Rodrigues Costa, Aline Medeiros, Daiane Gonçalves Pinto, 
*Kézia Betânia da Silva

Instituição: Hospital Felício Rocho

JUSTIFICATIVA: O novo coronavirus, causador da atual pande-
mia , conhecido como SARS-COV 19, tem sido fonte de grandes 
desafios para medicina. Essa família de vírus parece ter associa-
ção com graves processos inflamatórios e, consequentemente, 
trombóticos em pacientes críticos, levando à perda da homeos-
tase no sistema circulatório. RELATO DE CASO: Paciente mascu-
lino, 72 anos, hipertenso, coronariopata, acometido pela forma 
grave da Covid-19, com síndrome do desconforto respiratório, 
após 12 dias do início dos sintomas gripais, intercorreu com dor 
torácica anginosa, sendo confirmado infarto agudo do miocár-
dio, com indicação de revascularizacao do maiocárdio. Exames 
pré-operatórios com evidência de aumento de fibrinogênio 640 
Mg/gl. Em intraoperatório realizado, tromboelastometria rota-
cional que evidenciou sinais sugestivos de hipercoagulabilidade, 
como redução do tempo de formação do coágulo, aumento da 
amplitude máxima do coágulo. DISCUSSÃO: Estudos associam 
a infecção viral grave por Covid-19 com processos pró-trombó-
ticos, como resposta de um desequilíbrio da coagulação. Por 
tratar-se de uma doença nova e complexa, pouco ainda se sabe 
dos mecanismos que levam ao estado de hipercoagulabilidade. 
Algumas hipóteses que justificam tal estado parecem estar rela-
cionadas à lesão tecidual, levando à ativação de fatores pró-infla-
matórios. Outra justificativa para os eventos tromboembólicos é 
o fato de os pacientes graves tenderem a se manter com mobili-
dade reduzida, o que também predispõe a eventos trombóticos. 
A resposta inflamatória exacerbada resultante da Covid-19 apa-
rentemente promove atuação da coagulação de forma errônea. 
Laboratorialmente, em pacientes que apresentam eventos trom-
boembólicos, apresentam elevação de fibrinogênio e Dimero 
–D. A tromboelastoemtria rotacional, quando empregada em 
pacientes críticos acometidos pela Covid-19, tem demonstra-
do sinais de hipercoagulabilidade, como redução do tempo de 
formação do coágulo, elevada amplitude máxima do coágulo 
e aumento do tempo de Lise do coágulo. A Covid-19 parece 
não estar apenas associada à hipercoagulabilidade, mas tam-
bém com deficiência da fibrinolise. Ate o momento, não se 
tem definições acerca dos fatores que de fato estão associa-
dos à piora do desfecho clínico dos paciente acometidos pelo 
novo coranavírus, assim como ainda não se sabe ao certo quais 
testes estão ligados a formas mais graves da doença. A trom-
boelastometria e o Dimero-D em associação podem ser úteis 
como marcadores de gravidade dessa doença, que apresenta 
múltiplas faces de apresentação.
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395 - Avaliação da anestesia tópica com 
micronebulização de lidocaína 4% para 
broncoscopia
Autores: Roberto Cardoso Bessa Júnior, Débora Cristina Guerra Amaral 
Fóscolo, Leandro Eduardo França, Bruna Stampini Vidigal Ferreira Du-
arte, *Tatiane Boleta, Deborah Ramos Santos

Instituição: Hospital Governador Israel Pinheiro - IPSEMG

JUSTIFICATIVA: Broncoscopia é comumente realizada pela ci-
rurgia torácica, não havendo consenso sobre a técnica anesté-
sica ideal. Geralmente feito sob sedação e anestesia local com 
grande desconforto para o paciente, que pode apresentar tos-
se, laringoespasmo e episódios de dessaturação, prejudicando 
a qualidade do procedimento e aumentando a morbidade. A 
anestesia tópica eficaz é fundamental para o sucesso da bron-
coscopia, sendo descritas diversas técnicas de administração do 
anestésico local, como spray as you go e atomização, mas sem 
relatos de micronebulização com esse intuito. O objetivo desse 
trabalho é avaliar a qualidade da anestesia tópica quando esta é 
administrada por micronebulização, considerando o grau de sa-
tisfação do paciente/equipe cirúrgica e intercorrências. RELATO 
DE CASO: Realizamos micronebulização com 8 ml de solução 
de lidocaína 4%  em pacientes adultos que seriam submetidos 
à broncoscopia, administrada sob máscara facial com fluxo de 
O2 a 8L/min, vinte minutos antes do procedimento com moni-
torização contínua, após esclarecimento do procedimento e as-
sinatura do termo de consentimento. Dos pacientes avaliados, 
80% apresentaram boa tolerância ao procedimento, sem neces-
sidade de sedação venosa ou apenas discreta ansiólise, poucos 
ou nenhum episódio de tosse e não apresentaram dessaturação, 
mantendo estabilidade hemodinâmica e respiratória no perio-
peratório. Sedação mais profunda e/ou complementação da 
anestesia tópica foram necessárias em 20% dos pacientes. Todos 
os casos foram realizados pela mesma equipe cirúrgica, que re-
latou ótima satisfação com esse tipo de anestesia devido à cola-
boração do paciente, abolição efetiva da tosse e maior facilidade 
para realização do procedimento. DISCUSSÃO: A broncoscopia 
pode ser realizada com ou sem sedação, sendo esta recomen-
dada para minimizar respostas autonômicas causadas pelo des-
conforto e ansiedade do paciente. Uma anestesia tópica eficaz 
atenua ou abole estas respostas, reduzindo as doses necessárias 
de sedativos e, consequentemente, os riscos de depressão res-
piratória. A administração de lidocaína por micronebulização 
é confortável para o paciente, porém não permite mensurar a 
dose exata fornecida, com alguns autores considerando perda 
de 75% da dose total, o que deve ser considerado ao calcular a 
dose tóxica. Essa grande perda de anestésico pode explicar a ne-
cessidade de complementação da técnica em alguns pacientes. 
Apesar do grande potencial de absorção e toxicidade, não houve 
episódios de intoxicação, sendo raros os relatos na literatura, que 
sugere limitar a dose de lidocaína a 9 mg/kg.
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399 - Manejo anestésico de massa mediastinal 
e tamponamento cardíaco em contexto de 
emergência: relato de caso
Autores: Viviane Rodrigues dos Santos, Izadora Iatchuk Alves Ibrahim, 
Geraldo Augusto de Mello Silva, Ivani Correia Mesquita, Caio Vinicius 
Mendonça da Silva,  Felipe Peres Nazário
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JUSTIFICATIVA: Anestesia em pacientes com massas medias-
tinais é um desafio para os anestesiologistas por apresentar 
significativa morbimortalidade devidas à relação anatômica 
das estruturas torácicas, acarretando consequências cardior-
respiratórias potencialmente fatais, relativas à chance de co-
lapso sobre a traqueia, câmaras cardíacas, veias pulmonares 
ou cava superior. A obstrução da via aérea superior é a compli-
cação mais temida e comum na indução anestésica. Tumores 
mediastinais são diagnósticos diferenciais e anestesia pode 
ser necessária. RELATO DE CASO: Paciente sexo feminino, 38 
anos, relata tosse, dispneia, febre, perda ponderal com piora 
progressiva há dois meses, evolui com trombose de veia sub-
clávia esquerda e síndrome de veia cava superior, diagnostica-
da com tuberculose ganglionar em uso de esquema RIPE, mas 
sem melhora. Tomografia de tórax: derrame pleuropericárdi-
co, volumosa massa mediastinal anterior em compartimento 
superior e médio, compressão de brônquios fonte por ade-
nomegalias hilares. Desenvolve instabilidade hemodinâmi-
ca por tamponamento cardíaco confirmado por ECOTT, com 
disfunção diastólica e restrição de VD, indicada janela pleuro-
pericárdica para pericardiocentese. Na anestesia, puncionada 
veia e artéria femorais, posição reclinada, pré-oxigenação, in-
fundidos midazolam 1 mg, cetamina 10 mg, remifentanil 0,1 
mcg/kg/min, lidocaína 100 mg, lidocaína spray em orofaringe. 
Intubação acordada orotraqueal sob videolaringoscopia e 
bougie, mantendo ventilação espontânea. Evolui com PCR em 
AESP assistida e reanimada após três minutos com massagem 
cardíaca e adrenalina 2 mg, necessitando de noradrenalina 0,4 
mcg/kg/min. Anestesia mantida com sevoflurano em oxigê-
nio 100%. Diagnóstico histopatológico: Linfoma de Hodgkin. 
DISCUSSÃO: O planejamento anestésico deve ser individua-
lizado, baseado em características clínico-radiológicas. Evita-
-se anestesia geral e relaxantes musculares, caso necessário 
manter ventilação espontânea e até proteção de via aérea; e se 
utilizados BNM, preferir os de curta duração e optar por intuba-
ção acordado. No caso clínico em questão, paciente grave em 
contexto emergencial, com via aérea incerta e tamponamento 
cardíaco, o que elevou o risco de colapso cardiovascular após 
indução anestésica. Em tal quadro, ocorre compressão cardía-
ca, comprometendo o débito, evitando drogas cardiodepres-
soras, bradicardia e qualquer manipulação que reduza o retor-
no venoso como ventilação em pressão positiva, justificando a 
escolha das drogas. Abordada via aérea com equipes cirúrgica 
e de perfusão presentes e broncofibroscópio disponível, se 
necessário, circulação extracorpórea ou abordagem traqueal e 
vascular, haja vista a complexidade e incerteza que esses pa-
cientes apresentam em sua maioria.
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400 - Fibrilação atrial após cateterização de 
veia subclávia direita
Autores: Lucas Ventorim de Tassis, Guilherme Valle de Oliveira, Rodrigo 
Ferreira Monteiro, *Izabella Foratini Mercier, Felipe Gustavo de Medei-
ros Santos, Letícia Dutra Cerqueira Ambrósio

Instituição: Hospital Meridional Serra/UFES

JUSTIFICATIVA:  A fibrilação atrial (FA) é a arritmia atrial mais 
comum e sua incidência perioperatória varia de 2 a 60%, de-
pendendo do tipo cirúrgico. Embora guarde maior relação 
com pós-operatório de cirurgia cardíaca, a sua estatística em 
pós-operatório não cardíaco é subestimada. Antes conside-
rada como evento auto-limitado, a FA perioperatória requer 
atenção devido às evidências de associação a maior morbi-
mortalidade. Neste relato, descrevemos a ocorrência de FA 
em paciente jovem, que seria submetido a procedimento ci-
rúrgico oncológico eletivo. RELATO DE CASO: Paciente mas-
culino, 24 anos, 136 kg, 1,73 m, IMC = 45,4 kg/m², portador 
de apneia obstrutiva do sono e asma, sem uso de medica-
ção contínua, admitido em bloco cirúrgico para ressecção de 
tumor mediastinal. Monitorizado de acordo com resolução 
2174 de 2017 do CFM e sedado com 2 mg de midazolam e 
75 mcg de fentanil, seguido de anestesia peridural, a nível 
de T5-T6. Cateterizada artéria radial esquerda para monitori-
zação de pressão arterial invasiva e então realizada indução 
de anestesia geral venosa total com remifentanil, propofol e 
dexmedetomidina, guiados por índice bispectral. Intubação 
realizada com tubo duplo lúmen, sem intercorrências. De-
vido à indisponibilidade de ultrassom e anatomia cervical 
desfavorável, optou-se por acesso venoso central em veia 
subclávia direita, sem sucesso após três tentativas. Punção 
realizada pela equipe cirúrgica em quarta tentativa, porém, 
após passagem de fio guia, o paciente evoluiu com FA de alta 
resposta e hipotensão arterial. Realizadas duas tentativas de 
cardioversão elétrica (100 e 150 J), sem sucesso na reversão 
do ritmo. Após controle pressórico com drogas vasoativas, o 
paciente foi despertado e extubado em sala, encaminhado à 
Unidade de Terapia Intensiva para monitorização e avaliação 
cardiológica. CONCLUSÃO: A FA pode cursar com disfunção 
ventricular esquerda, hipofluxo coronariano, prejuízo no dé-
bito cardíaco e consequente aumento na morbimortalidade. 
Os fatores de risco podem estar relacionados ao procedimen-
to cirúrgico e ato anestésico (hipo ou hipervolemia, hipóxia, 
hipotensão arterial intraoperatória, trauma, dor, anemia e 
distúrbios hidroeletrolíticos) e ao paciente (idade, raça, histó-
ria prévia de FA, hipertensão arterial, disfunção renal, asma, 
apneia do sono, doença valvar). Além disso, ponta de cateter 
venoso central pode ser fator precipitante em paciente pre-
disposto. No caso relatado, o paciente jovem, obeso e por-
tador de apneia obstrutiva do sono desenvolveu a arritmia 
após contato de fio-guia em átrio direito. O anestesiologista 
deve estar apto em identificar fatores desencadeantes modi-
ficáveis e a devida propedêutica, de forma a melhorar o des-
fecho do paciente.
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403 - Estresse, ansiedade, depressão e 
estresse pós-traumático entre os residentes e 
anestesiologistas de um hospital público de 
Belo Horizonte durante a Covid-19
Autores: *Ana Carolina Soares Borja, José Assis Carvalho Corrêa, Tchal-
ton Amador Corrêa, Pedro Henrique Torres Menezes, Walkiria Winges-
ter Vilas Boas, Nello de Moura Rangel Neto
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A Covid-19 tem impactado 
negativamente na saúde mental dos médicos de linha de 
frente. A anestesiologia é sabidamente associada a elevado 
nível de estresse e sofrimento psíquico. A pandemia somou e 
intensificou: testemunhar sofrimento humano, risco de dano 
pessoal, sobrecarga de trabalho, inadequação de equipamen-
tos de proteção, separação da família, sobrecarga e conflito de 
informações. O estresse pode ser entendido como uma incon-
gruência entre os ideais ou expectativas do indivíduo frente à 
realidade, seja em relação ao trabalho ou aos outros aspectos 
da sua vida. Pode causar ansiedade, depressão e estresse pós-
-traumático (EPT), comprometendo a atenção, o raciocínio e a 
capacidade de decisão médica. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar o impacto do Covid-19 na saúde mental dos residen-
tes e anestesiologistas nos domínios estresse, ansiedade, de-
pressão e EPT, e relacioná-los a características sociodemográfi-
cas. MÉTODO: Duas escalas de impacto psicológico - DASS-21 
e IES-R, e questionário sociodemográfico foram aplicados em 
anestesiologistas e residentes de um hospital público no pico 
da epidemia no estado de Minas Gerais e um mês após. As vari-
áveis categóricas foram analisadas pelo teste de qui-quadrado, 
indicando associação quando p<0,05. RESULTADOS: Foram 
entrevistadas 88 pessoas na fase 1, 72,7% anestesiologistas e 
27,3% residentes, e 78 pessoas na fase 2, 64,1% anestesiologis-
tas e 35,9% residentes. Essa proporção não se diferiu no tempo 
(p=0,232) e está de acordo com a da população estudada. En-
contramos 20,3% e 33,3% de EPT (p=0,202), 62,5% e 70,8% de 
estresse (p=0,466), 35,9% e 50% de ansiedade (p=0,230), 39,1% 
e 54,2% de depressão (p=0,203) entre anestesiologistas e resi-
dentes respectivamente, no pico da epidemia; 26% e 10,7% de 
EPT (p=0,109), 50% e 46,4% de estresse (p=0,762), 30% e 53,6% 
de ansiedade (p=0,040), 36% e 42,9% de depressão (p=0,550), 
um mês após, durante o platô da Covid-19. Prevendo altos 
níveis de sofrimento psíquico, foram disponibilizados ma-
teriais educativos para mitigar possível impacto negativo. 
No tempo, a incidência de EPT diminuiu entre os residentes 
(p=0,046), e aqueles que apresentaram EPT, no pico, busca-
ram mais suporte psicológico (p=0,012), sugerindo este su-
porte ser fator positivo. Os anestesiologistas que não prati-
caram atividade física tiveram maiores níveis de depressão 
durante o pico da pandemia (p=0,045). Ocorreu aumento da 
prática de atividade física entre anestesiologistas (p=0,036), 
mas sem redução dos níveis de estresse, ansiedade, depres-
são ou EPT, podendo ser explicado por tempo ou intensi-
dade insuficientes de prática. CONCLUSÕES: A pandemia 
da Covid-19 impactou negativamente na saúde mental dos 
anestesiologistas e seus residentes, causando elevados níveis 
de estresse, ansiedade, depressão e EPT. É vital encorajar a 
equipe a pedir ajuda e implementar medidas de prevenção e 
controle. A prática de atividade física e o suporte psicológico 
parecem recomendações razoáveis.
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404 - Anestesia em gestante com Malformação 
de Chiari
Autores: Tiago Marconi de Souza Maia, Poliana da Silva Gomes, *Laís 
Silva Carvalho, Patricia Jacundino Porto,  Fernanda de Faria Mariano,  
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JUSTIFICATIVA: A Malformação de Arnold-Chiari (MAC) é uma 
anomalia neurológica congênita, na qual ocorre herniação das 
tonsilas cerebelares pelo forame magno, com prevalência esti-
mada de 0,1-0,5% e maior predisposição no sexo feminino. Os 
pacientes podem ser assintomáticos, apresentarem sintomas 
leves: cefaleia, ataxia, parestesias ou graves: apneia episódica, 
disfunção de nervos cranianos e fraqueza de membros superio-
res. A gravidade dos sintomas varia de acordo com o tamanho 
da herniação e pode ser exacerbada durante o trabalho de par-
to devido à dor, sendo temida a deteriorização neurológica de 
gestantes portadoras de MAC. Nesse relato, discutimos técni-
cas anestésicas utilizadas em parturientes portadoras de MAC. 
RELATO DE CASO: Primigesta, 23 anos, portadora de MAC 
identificada em 2015 devido a um AVC isquêmico, assintomá-
tica, em uso contínuo de aspirina e acompanhada por equipe 
multidisciplinar. Sem contraindicações bloqueio do neuroeixo. 
Admitida para indução do trabalho de parto com 41 semanas, 
sendo solicitada analgesia. Submetida à peridural analgésica, 
punção entre L4-L5 com agulha Tuohy 18G e administrado 15 
ml de solução de ropivacaína 0,2%+100 mcg de fentanil, com 
passagem de catéter. Analgesia dita adequada, com manuten-
ção da estabilidade hemodinâmica materno-fetal. Evolução 
do trabalho de parto, com expulsão de feto saudável, sem 
necessidade de novas doses analgésicas. Não houve complica-
ções pós-parto ou sequelas neurológicas. DISCUSSÃO: Até o 
momento, não existe consenso sobre o manejo anestésico da 
parturiente com MAC e o uso de técnicas de bloqueio do neu-
roeixo é temido pelo receio de herniação tentorial e deteriora-
ção neurológica. Sabe-se que a MAC pode ocasionar obstrução 
parcial do fluxo de líquor e que ocorre o aumento da pressão 
liquórica, durante o trabalho de parto, acarretado pelas con-
trações doloras, sendo portanto importante a analgesia. O 
bloqueio neuroaxial é motivo de apreensão entre anestesistas 
devido ao risco de uma alteração da circulação liquórica que, 
associada aos demais fatores, pode causar dano neurológico, o 
que até então não foi comprovado pela literatura. A peridural 
seria preferível nesse contexto, já que não perfura a dura-má-
ter e permite administração titulada de anestésico, limitando 
alterações hemodinâmicas bruscas e da dinâmica do fluxo 
liquórico. Esse tipo de bloqueio permite manter o paciente 
acordado, possibilitando melhor monitoramento neurológico 
e intervenção rápida, se necessário. No entanto, a presença de 
sintomas graves em pacientes com MAC, sugestivos de hiper-
tensão intracraniana, impede o uso desse tipo de bloqueio. 
Nesse presente caso, como em diversos relatados na literatura, 
a analgesia de parto com bloqueio do neuroeixo se mostrou 
segura quando realizada em parturientes com MAC assintomá-
ticas ou com sintomas leves, possibilitando manejo adequado 
da dor, sem complicações significativas.
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405 - Avaliação de habilidades técnicas e 
estratégias para intubação orotraqueal 
durante a pandemia de Covid-19
Autores: Victor Sá Leitão Carneiro da Cunha, Otávio Damázio Filho, 
Jane Auxiliadora Amorim,  Fabio Ranieri Angelim Barros, Carlos Ale-
xandre Antunes Brito, Márcia Cristina A. Silva

Instituições: Hospital da Restauração - Hospital dos Servidores do Es-
tado de Pernambuco

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A Covid-19 é altamente con-
tagiosa e as equipes de saúde têm enfrentado desafios no 
manuseio da via aérea.  O objetivo deste estudo foi avaliar as 
habilidades técnicas e estratégias de intubação orotraqueal 
utilizadas pelos médicos de um hospital referência no atendi-
mento de Covid-19. MÉTODO: Estudo descritivo, transversal,  
com dados coletados entre 30 abril a 1 de junho de 2020 atra-
vés de questionário enviado diariamente pelos pesquisadores, 
pelo aplicativo WhatsApp, para o grupo de médicos da institui-
ção que estavam trabalhando na linha de frente durante a pan-
demia. Foi solicitada a concordância em participar da pesquisa 
através do TCLE. O questionário continha 21 perguntas: idade 
e gênero do paciente, preditores de via aérea difícil, material 
de via aérea e preparo do paciente e ambiente, equipamentos 
de proteção individual, composição da equipe, fármacos uti-
lizados, sucesso da intubação, complicações, tempo de atua-
ção do profissional. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa, CAAE: 34162920.0.0000.5192. Na análise 
estatística inferencial, foi considerado significativo o valor de 
p<0,05. RESULTADOS: Obteve-se registros válidos de 68 intu-
bações, 37/54,4% homens e 31/45,6% mulheres, média de ida-
de 66,7±10,75 anos. Apenas 13/19,1% pacientes não apresen-
taram preditores de via aérea difícil, 37/54,4% apresentaram 
até 2 e 18/26,5% 3 ou mais. Constatou-se um número supe-
rior e estatisticamente significativo de tentativas de intubação 
(p=0,03) e complicações (p=0,001) nos homens, embora as 
mulheres tenham apresentado maior incidência de preditores 
de via aérea difícil (p=0,014). A complicação mais comum foi a 
queda da saturação periférica de oxigênio abaixo de 80% em 
32/47% pacientes; seguida por hipotensão arterial em 15/22%; 
cricotireoidostomia em 2/2,94% pacientes; e 3/4,41% paradas 
cardíacas. Foi observada redução estatisticamente significativa 
de complicações quando a intubação foi realizada por equipe 
multidisciplinar, conforme recomendações da literatura (p = 
0,008); entre médicos como maior tempo de atuação profis-
sional (p=0,04); e quando realizada em ambiente preparado e 
com material prontamente disponível (p=0,026). Em nenhum 
caso foi considerado o uso de dispositivo supraglótico. CON-
CLUSÃO: Diante dos resultados encontrados, seguir as reco-
mendações estabelecidas para o manuseio da via aérea com 
adequada preparação do ambiente, material e da equipe de 
atendimento podem minimizar a morbimortalidade durante o 
manuseio da via aérea de pacientes com SARS-CoV-2.
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407 - PCR após analgesia peridural em pós-
operatório de cirurgia torácica
Autores: Tiago Marconi de Souza Maia, *Carla Câmara Moreira, Yan 
Bruzadelli Borges Azola, Lucas Santos Boaventura, Wallace Oliveira Sil-
va, Giovana Freitas Rocha de Souza

Instituição: Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Hospital 
Júlia Kubitschek

JUSTIFICATIVA: A anestesia peridural é usada amplamente no 
peroperatório de cirurgias de grande porte e a peridural torácica 
apresenta importância especial na cirurgia torácica. Entretanto, 
devemos nos lembrar de que essa técnica não está isenta de 
complicações. RELATO DE CASO: A.R.S, 47 anos, sexo masculi-
no, previamente hipertenso e asmático, submetido à lobecto-
mia inferior esquerda associada à linfadenectomia mediastinal 
por nódulo pulmonar – adenocarcinoma – achado incidental. 
Procedimento realizado sob anestesia geral, associada à anes-
tesia peridural torácica com passagem de cateter. Cirurgia e ato 
anestésico dito sem intercorrências, com pós-operatório ime-
diato em CTI. Após 12 horas em observação, durante as quais 
manteve estabilidade hemodinâmica e respiratória, com parâ-
metros clínicos e laboratoriais dentro dos padrões da normali-
dade, foi proposta alta para a enfermaria. À avaliação clínica da 
equipe de anestesiologia, queixava-se de dor leve a moderada às 
inspirações profundas e ao se movimentar. Então, optou-se por 
analgesia via cateter peridural. Foram administrados 15 ml de so-
lução de ropivacaína a 0,2%, sem adjuvantes. Após 20 minutos, 
apresentou parada cardiorrespiratória em assistolia, com dura-
ção inferior a um minuto, revertida espontaneamente. Manteve 
instabilidade hemodinâmica transitória, necessitando do uso 
de amina vasoativa, a qual foi suspensa no mesmo dia. Recebeu 
alta para a enfermaria na manhã seguinte, apresentando boa 
evolução durante todo o restante da internação. DISCUSSÃO: A 
toracotomia aberta é um procedimento geralmente associado 
à dor após a cirurgia de forte intensidade, com importante re-
percussão na evolução pós-operatória. Desta forma, o controle 
álgico assume extrema importância nesses casos. Em muitos 
centros, a anestesia peridural torácica tem sido considerada 
o padrão-ouro para esses pacientes, entretanto, pode causar 
complicações, mesmo que raras. Desta forma, ao escolher a 
técnica anestésica adequada, deve-se avaliar minuciosamen-
te as características individuais do paciente e a possibilidade 
de complicações, associada à vigilância constante, fornecendo 
sempre suporte adequado em caso de intercorrências. 
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412 - Obstrução brônquica durante intubação 
nasotraqueal
Autores: *Carla Fontoura Coelho de Souza, Marco Antonio C. de Resen-
de, Patrícia Vieira Palácios Bagalho, Renata Costa Pinto Nascimento, 
Rogerio Luiz da Rocha Videira

Instituição: CET Sílvio Ramos Lins - Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, RJ, Brasil

JUSTIFICATIVA: A intubação nasotraqueal está indicada em 
procedimentos que envolvem a face ou cavidade oral para fa-
cilitar o acesso cirúrgico, mas está relacionada a complicações 
específicas.  RELATO DE CASO: Paciente feminina, 26 anos, 45 
kg, IMC 17,6; ASA I, com reabsorção do côndilo mandibular es-
querdo após cirurgia ortognática há um ano, agendada para 
artroplastia desta articulação e implante de prótese. Foi mo-
nitorada com cardioscopia, pressão arterial não invasiva, oxi-
metria de pulso (SpO2) e BIS. Após venóclise, preparo da narina 
direita com oximetazolina, lidocaína gel 2% e pré-oxigenação, 
foram administrados por via venosa sufentanil 20 µg, lidocaí-
na 75 mg, propofol em infusão alvo-controlada e rocurônio 30 
mg, sem dificuldades na ventilação sob máscara. Na 1a tenta-
tiva, com Cormack I à videolaringoscopia, o tubo traqueal 7,0 
mmDI não progrediu pelo orifício glótico. A ventilação sob 
máscara facial foi reiniciada e notada ausência de movimento 
do hemitórax direito, com ausculta abolida. Houve sucesso na 
2a tentativa pela mesma narina, mas com dessaturação arterial 
(85-88%), que melhorou após uso de salmeterol com flutica-
sona inalado. A radioscopia mostrou ausência de movimento 
do diafragma direito. Por broncoscopia, foi aspirado coágulo 
em brônquio direito e o procedimento cirúrgico foi adiado. A 
paciente foi extubada e encaminhada para observação na UTI. 
DISCUSSÃO: A obstrução da via aérea como relatada, pode 
ocorrer por segmentos avulsionados de adenóide, pólipos e 
cornetos nasais. A broncoscopia mostrou-se efetiva no diag-
nóstico e tratamento da obstrução brônquica pelo coágulo. 
A intubação nasotraqueal realizada um ano antes pode ter 
contribuído para alteração da mucosa nasal com propensão à 
hemorragia. Nasoendoscopia pré-operatória, introdução pré-
via de cânula nasofaríngea maleável e tubo traqueal de menor 
calibre introduzido na narina contralateral são algumas das 
medidas que podem diminuir a chance de epistaxe. A pronta 
ação da equipe multidisciplinar e o acesso à fibroscopia contri-
buiu para o diagnóstico rápido e o desfecho positivo do caso.
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413 - Paralisia de corda vocal após intubação 
orotraqueal com tubo duplo lúmen
Autores: Lucas Ventorim de Tassis, Guilherme Valle de Oliveira, Rodrigo 
Ferreira Monteiro, Izabella Foratini Mercier, Felipe Gustavo de Medeiros 
Santos, Letícia Dutra Cerqueira Ambrósio

Instituições: Hospital Meridional Serra - UFES

JUSTIFICATIVA: Disfonia é uma frequente queixa em pós-ope-
ratório de pacientes submetidos à anestesia geral, cuja inci-
dência varia entre 14 a 50%. A permanência da disfonia secun-
dária à paralisia de corda vocal ocorre em aproximadamente 
1% dos pacientes, oferecendo risco de pneumonia aspirativa, 
o que aumenta morbimortalidade e tempo de internação hos-
pitalar. Fatores relacionados à sua incidência são: calibre do 
tubo, pressão e posição inadvertida do balonete e duração da 
intubação. O relato a seguir descreve a presença de disfonia 
e paralisia de corda vocal após intubação orotraqueal com 
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tubo duplo lúmen em paciente submetido à cirurgia torácica. 
RELATO DE CASO: Paciente masculino, 24 anos, 136 kg, 1,73 
m, portador de apneia obstrutiva do sono e asma, em uso de 
amiodarona 200 mg três vezes ao dia, devido à fibrilação atrial 
de alta resposta em ato anestésico anterior, admitido em bloco 
cirúrgico para realização de ressecção de tumor mediastinal. 
Monitorizado de acordo com resolução 2174 de 2017 do CFM, 
sedado com 2 mg de midazolam e 75 mcg de fentanil, seguido 
de anestesia peridural com ropivacaína a 0,2% 20 ml a nível de 
T5-T6. Monitorizada pressão arterial invasiva via radial direita 
e induzida anestesia geral venosa total com remifentanil, pro-
pofol e dexmedetomidina, guiados por índice bispectral. Após 
administração de 50 mg de rocurônio, realizada intubação 
orotraqueal com tubo duplo lúmen calibre 39 Fr e cateterizada 
veia subclávia direita, sem intercorrências. Procedimento se-
guiu sem complicações, com seis horas de duração. Ao término 
da cirurgia, foi realizada troca do tubo duplo lúmen por tubo 
simples, calibre 8,0 mm, e encaminhado à Unidade de Terapia 
Intensiva para monitorização pós-operatória. O paciente foi 
extubado após três dias de internação, evidenciando disfonia 
ainda durante permanência na UTI. Realizada videolaringosco-
pia, que confirmou paralisia de corda vocal esquerda, iniciada 
fonoterapia. Paciente recebeu alta para casa, com seguimen-
to otorrinolaringológico e fonoaudiológico. CONCLUSÃO: 
Apesar da frequente queixa de disfonia após procedimento 
cirúrgico realizado sob anestesia geral, devido ao seu aspec-
to transitório e geralmente benigno, nem sempre o médico 
anestesiologista se conscientiza da ocorrência de paralisia de 
corda vocal secundária à intubação. Desta forma, o anestesis-
ta pode adotar medidas que previnam o desencadeamento 
de complicações laríngeas, como: uso de bloqueador neuro-
muscular, escolha de tubo de calibre adequado, redução do 
tempo de intubação e cuidado com posicionamento e pres-
são no interior do balonete. Ainda que a possível etiologia da 
paralisia relatada tenha sido devido à intubação de grosso 
calibre e duração prolongada, não foi descartada a possibi-
lidade de neuropraxia ou lesão do nervo laríngeo recorrente 
devido à manipulação cirúrgica de tumor mediastinal exten-
so. Neste caso, é de suma importância o parecer de especia-
lista, assim como tratamento fonoterápico.
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423 - Avaliação do conhecimento dos 
anestesiologistas sobre farmacoeconomia
Autores: Daniel Vieira de Queiroz, *Bernardo Horstmann de Carvalho, 
Ana Paula Antunes, Luana Perazio Gonçalves

Instituições: Hospital Federal dos Servidores do Estado - Universidade 
Federal Fluminense 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O crescimento exponencial do 
arsenal farmacêutico disponível para o ato anestésico propor-
ciona uma cirurgia cada vez mais segura. Entretanto, o alto 
custo relacionado a esses procedimentos impõe a necessidade 
de intervenções que tragam maior benefício ao paciente com 
o menor custo possível ao sistema de saúde. O conhecimento 
farmacoeconômico dos profissionais envolvidos é capaz de au-
xiliar na melhor tomada de decisão, possibilitando a adequada 
assistência ao paciente e redução de custos à instituição. O ob-

jetivo deste trabalho foi avaliar o conhecimento de anestesio-
logistas e residentes em especialização com relação aos custos 
associados aos medicamentos utilizados em um centro cirúrgi-
co. MÉTODO: Trata-se de um estudo observacional, transver-
sal, quantitativo e realizado em um hospital de alta comple-
xidade do estado do Rio de Janeiro. Para coleta de dados, foi 
aplicado um questionário anônimo com 21 questões objetivas 
a 14 anestesiologistas e residentes. As variáveis pesquisadas 
foram custos de medicamentos relacionados à prática clínica 
desses profissionais. RESULTADOS: Quanto ao conhecimento 
dos residentes em especialização, o maior índice de acerto foi 
observado com o sugammadex (83,33%), enquanto o maior ín-
dice de erro desse mesmo grupo foi relacionado ao flumazenil 
(91,66%). Para os anestesiologistas, o propofol 2% ficou entre 
os medicamentos com maior índice de erro (78,57%) e atropi-
na, com maior índice de acerto (100%). Considerando todos os 
pesquisados, a porcentagem geral de acertos foi de 39%, sen-
do a dexmedetomidina com o maior índice de erro (96,15%). 
CONCLUSÃO: Os dados apresentados apontam fragilidade 
apreciável na maioria dos medicamentos apresentados em re-
lação ao conhecimento dos custos. Além de uma assistência 
adequada, cabe ao anestesiologista considerar os gastos gera-
dos por esse paciente. O conhecimento farmacoeconômico é 
capaz de evitar desperdícios e otimizar os custos assistenciais, 
sem prejuízo ao paciente. 
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427 - Cesária em paciente com Angina de 
Prinzmetal
Autores: Camila Eriane Antunes, Célia Regina Oliveira E Oliveira, Cris-
tiano Garcia Gonçalves, Maurício Pedrini Junior, Maysa Suemy Ko-
bayashi, *Monalise Rodrigues Siracava

Instituição: Hospital Universitario Mario Palmerio

JUSTIFICATIVA: Angina de Prinzmetal é causada por espasmo 
focal de uma artéria coronária epicárdia, levando à isquemia 
miocárdia grave. A causa não é bem definida. RELATO DE 
CASO: Gestante 39 s, 22 anos, 89 kg, 1,68 m, IMC: 31,5, com 
Angina de Prinzmetal. Etilista social, faz uso de sulfato ferroso. 
No pré-anestésico, evidenciado RX tórax normal, Hb: 10,9, ECG 
com inversão onda T, ECO: insuficiência tricúspide, FE 74,9%. 
Indicada interrupção da gestação por via cesárea pelo cardio-
logista. Paciente em sala cirúrgica, em decúbito dorsal com 
desvio de útero, monitorizada com eletrodos, pressão arterial 
não invasiva, saturação e frequência cardíaca, dados vitais es-
táveis, paciente sem dor torácica. Paciente sentado, realizada 
assepsia em dorso, palpada crista ilíaca superior, traçada linha 
Tuffier imaginária, realizada punção em nível L3-L4 com agulha 
Quinke 27G, com gotejamento do líquor, birrefringência em 
solução de bupivacaína hiperbárica 12,5 mg, fentanil 20 mcg 
e morfina 80 mcg, injetado 2,3 ml , aspirado líquor sem resis-
tência e injetado restante da solução. Paciente deitado, desvio 
de útero, nível de termo-sensibilidade e força motora testados, 
início da cesária autorizado. Cirurgia com duração de 1 hora e 
10 minutos, durante procedimento paciente se manteve sem 
angina e dados vitais estáveis: pressão arterial sistólica 130-
120 mmHg, pressão arterial diastólica 80-60 mmHg, frequên-
cia cardíaca 90-80 bpm, saturação 98% 2l/min. Foi usado 7 mg 
etilefrina para não haver queda de pressão arterial. Ao final, 
paciente foi encaminhada à UTI, onde permaneceu 24 horas 
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e, durante esse tempo, também não apresentou dor torácica, 
ECG manteve o mesmo e enzimas cardíacas negativas. DIS-
CUSSÃO: A Angina de Prinzmetal é uma angina espontânea, 
acompanhada de elevação transitória do segmento ST, devido 
a vasoespasmo de uma artéria coronária, sem causa definida. 
Na gestante do relato, houve indicação pelo cardiologista de 
interromper gestação via alta. O objetivo da anestesia foi man-
ter paciente estável para evitar angina, apesar do trauma ci-
rúrgico. Durante todo o procedimento, a pressão arterial, em 
especial a diastólica, responsável pela nutrição das artérias co-
ronárias, manteve-se próxima do valor inicial, resultando em 
uma cesária e pós-operatório sem angina.
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430 - Febre no pós-operatório imediato de 
transplante hepático: é válido o princípio da 
Navalha de Occan?
Autores: Flávio Lobo Maia, Jéssica Nogueira Josino, Lucas Giannini de 
Oliveira Conrado Arruda,  Manoel Airton de Lavor Filho,  *Priscila Ferrei-
ra de Lima e Souza, Rodrigo José Alencar de Castro

Instituição: Hospital Universitário Walter Cantidio

JUSTIFICATIVA: Febre é um dos sintomas cardinais relaciona-
dos a doenças e abordá-la sistematicamente é fundamental, 
principalmente no que se refere a pacientes transplantados. 
RELATO DE CASO: Paciente masculino, 50 anos, transplantado 
hepático devido à cirrose por esquistossomose e álcool, lista-
do em situação especial por ascite refratária, MELD 24. Enxerto 
advindo de doador masculino, 50 anos, RT- PCR negativo para 
SARS-CoV19, sorologias negativas para HTLV, Chagas, sífilis e 
HIV. Apresentava IgG positivo para CMV, EBV e toxoplasmose. 
Hemoculturas negativas. Submetido à transplante hepático 
sob anestesia geral balanceada, admitido em UTI sem evidên-
cia de distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-base. Cerca de sete 
horas após o procedimento, apresentou temperatura axilar de 
41,5oC, taquidispneia associada à cianose, com necessidade 
de intubação orotraqueal, acidose metabólica grave com lac-
tato elevado, taquicardia ventricular monomórfica sustentada, 
hipotensão severa refratária à ressuscitação volêmica, com 
necessidade de altas doses de drogas vasoativas. Evoluiu em 
cerca de 48 horas para falência de múltiplos órgãos e óbito. 
DISCUSSÃO: Há uma gama de etiologias que estão relaciona-
das ao aumento da temperatura corporal no pós-operatório 
imediato nesses casos: rejeição hiperaguda, infecção, reação 
transfusional, hipertermia maligna, crise tireotóxica, insuficiên-
cia adrenal, tromboembolismo venoso, hipertermia relacionada 
a drogas, resposta endocrinometabólica ao trauma, reativação 
de infecção latentes advindas do paciente ou do enxerto, lesão 
hipotalâmica, hipertermia induzida por estresse etc. Diante de 
tantas possibilidades, sobressai o dilema: será que uma única do-
ença realmente poderia explicar todo o quadro clínico apresen-
tado ou deveríamos iniciar várias frentes de tratamento conco-
mitantemente? Foi estabelecido todo suporte clínico necessário 
ao paciente, escalonada terapia antimicrobiana, iniciada terapia 
substitutiva renal, com duração estendida. Paciente pontuou 
43 pelos Critérios Larach, deixando o dignóstico de hipertermia 
maligna bastante provável, assim, foi iniciado tratamento com 
Dantrole. Após a dose de ataque, houve melhora do choque cir-
culatório, da acidose metabólica e desmame considerável das 

drogas vasoativas. Todavia, houve aumento abrupto das transa-
minases, não foi realizado tratamento de manutenção sob risco 
de perda do enxerto. Paciente seguiu grave nas 24 horas seguin-
tes, evoluiu com falência hepática aguda, vindo a óbito após 
48 horas do transplante, apesar de todas as terapias instituídas. 
Em vista do exposto, podemos perceber que o surgimento de 
febre no pós-operatório imediato de transplantes é um evento 
desafiador devido às múltiplas causas potencialmente fatais que 
podem estar associadas. Logo, o princípio da Navalha de Occan 
não cabe nesse contexto, pois, devido às peculiaridades do pa-
ciente transplantado, mais de uma doença pode ser o cerne da 
descompensação clínica.
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434 - Manejo de via aérea em recém-nascido 
com malformação de Arnold-Chiari e 
herniação cerebral volumosa
Autores: José Fernando Amaral Meletti, Daniel de Carli, Lucas Perrone 
Gomes, Marcelo Henrique Gomes Nunes, Naahas Nelson Queiroz

Instituição: Faculdade de Medicina de Jundiaí

JUSTIFICATIVA: Segundo a Associação Americana de Anes-
tesiologia (ASA), a incidência de via aérea difícil em pediatria 
é de aproximadamente 1,34%, com maior prevalência em 
crianças com idade inferior a um ano de vida. Entretanto, as 
complicações relacionadas à manipulação da via aérea pedi-
átrica ainda é uma dasprincipais causas de morbimortalidade 
peroperatória. A via aérea da população pediátrica apresen-
ta características anatômicas únicas, além de peculiaridades 
fisiológicas da idade e patológicas das diversas síndromes 
descritas. A malformação de Arnold-Chiari (MCh) compreen-
de um espectro de herniações cerebelares. O objetivo desse 
relato de caso é discutir uma estratégia para o manejo da via 
aérea em recém-nascidos (RN) com malformações crânio-en-
cefálicas. RELATO DE CASO: A.R.S.S., com 20 dias de vida, 
pesando 3,220 gramas, com MCh, foi submetido à cirurgia de 
correção de encefalocele occipital por herniação volumosa. 
Ao exame físico, foi observada herniação de aproximadamen-
te 400 cm3, discretamente superior ao volume craniano do 
RN, apresentando limitação para o posicionamento em de-
cúbito dorsal horizontal e limitação para extensão da cabeça, 
sendo identificada uma possível via aérea difícil. Além da dis-
ponibilidade de equipamentos de via aérea difícil para a con-
dução do caso, foi confeccionado um coxim de elevação em 
dorso, possibilitando a acomodação da hérnia, alinhamento 
do decúbito dorsal horizontal e manutenção da cabeça sobre 
o pescoço em posição neutra e sem compressão do conteú-
do herniário. A intubação orotraqueal pôde ser realizada sob 
laringoscopia direta, sem necessidade de utilização de outros 
dispositivos. DISCUSSÃO: O preparo do coxim de elevação 
para otimização do posicionamento permitiu uma manipula-
ção segura da via aérea neste paciente.
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444 - Analgesia multimodal associada a 
bloqueio de neuroeixo em cirurgia abdominal 
de grande porte em paciente usuário de 
naltrexona
Autores: Alexandre Teruya, Diná Mie Hatanaka, Carolina Baeta Neves 
Duarte Ferreira, Livia Maria Valim, Karen Fernanda Figueiredo Bitar, 
*Klisman Alves de Melo

Instituição: Hospital Moriah

JUSTIFICATIVA: O sarcoma retroperitoneal é um tumor malig-
no com altas taxas de recidiva local, mesmo após tratamento 
cirúrgico e quimioterapia. Assim, é comum que paciente com 
esta neoplasia seja submetido a diversas abordagens cirúrgi-
cas. Nos últimos anos, tem surgido novas propostas terapêu-
ticas para certos tipos de câncer. Embora mais estudos sejam 
necessários, a naltrexona, por sua suposta ação antineoplásica, 
tem sido, ocasionalmente, associada ao tratamento. RELATO 
DE CASO: Homem, 68 anos, 1,72 m, 74 kg, ASA III, anteceden-
te de HAS e portador de leiomiossarcoma retroperineal, com 
proposta de laparotomia para ressecção tumoral. Em uso de: 
olmesartana, naltrexona e metformina. Em S.O, após monito-
rização padrão, iniciada infusão de dexmedetomidina, manu-
tenção 0,5 mcg/kg/h. Cateterizada artéria radial direita para 
monitorização de parâmetros hemodinâmicos (índice cardí-
aco-IC, variação do volume sistólico-VVS, índice de oferta de 
oxigênio–iDO2). Posteriormente, instalado cateter de peridu-
ral (CPD) em T9-T10. Indução anestésica: 120 mg de lidocaína, 
propofol em infusão contínua alvo-controlada, cetamina 15 
mg e 80 mg de rocurônio. Subsequente intubação orotraque-
al e cateterização de veia jugular interna direita. Manutenção 
de anestesia geral: venosa total. Parâmetros iniciais: IC 2,3l/
min/m2; VVS 7%; saturação venosa mista 88%; iDO2 435 ml/
min/m2; lactato 13 mg/dl e hemoglobina 13 mg/dl. Analgesia 
intraoperatória realizada com 30 ml de ropivacaína 0,2% pelo 
CPD, cetamina 30 mg, dexmedetomidina e lidocaína 250 mg. 
Cirurgia de 150 minutos, sangramento mínimo. Encaminhado 
à UTI extubado, com parâmetros hemodinâmicos mantidos e 
infusão contínua de ropivacaína 0,15% 4 ml/h pelo CPD, que 
foi mantido por dois dias. Não houve necessidade de resgate 
com opioides para dor. Deambulou no primeiro dia de pós-
-operatório. DISCUSSÃO: Antagonista opioide de meia vida 
longa, a naltrexona compete pelo receptor μ, bloqueando 
os efeitos de opioides endógenos e exógenos. Estudos têm 
demonstrando que, em baixas doses, teria atividade imu-
nomoduladora via ligação com receptores opioides em cé-
lulas do sistema imune e tumorais, reduzindo suas taxas de 
crescimento. Em pacientes usuários de naltrexona, deve-se 
levar em conta outros efeitos farmacológicos ao elaborar 
a estratégia anestésica. A resposta aos agonistas opioides 
nestes é imprevisível: pode haver tolerância, principalmen-
te após curto período de uso e, em longo prazo, pode haver 
suprarregulação de receptores opioides no sistema nervo-
so central, o que aumentaria a sensibilidade e riscos de efei-
tos colaterais. Assim, nestes pacientes, uma boa estratégia 
anestésica é o uso de analgesia multimodal sem opioides, 
no caso associado à anestesia regional, usando drogas que 
atuem de modo aditivo e sinérgico em diferentes vias de 
modulações da dor.
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485 - Perfil de pacientes pediátricos 
acompanhados pela equipe de cuidados 
paliativos em um hospital terciário: um estudo 
observacional transversal
Autores: Yuri Louro Bruno de Abreu, Rafael Pivovar de Camargo Rosa, 
*Rebecca Midory Marques Monteiro,Daniel Yvamoto Fujihara, Helcio 
Antonio Putti, Andre Bohomol Velhote

Instituição: Faculdade de Medicina do ABC

JUSTIFICATIVA: Os cuidados paliativos pediátricos têm adquiri-
do cada vez mais importância no manejo de crianças gravemen-
te doentes. Apesar disso, essa especialidade apresenta muitos 
desafios devido ao grande número de situações clínicas acome-
tendo pacientes e suas famílias. Avaliar a população atendida 
pelo serviço especializado de um hospital terciário, tanto na in-
ternação quanto no seguimento ambulatorial, torna-se essencial 
para quantificar a efetividade do serviço e programar ações a fim 
de obter melhoria de desfechos. OBJETIVO: Identificar o perfil 
dos pacientes pediátricos acompanhados pela equipe de cui-
dados paliativos de um hospital terciário no período de 2016 a 
2020. MÉTODO: Estudo observacional transversal retrospectivo, 
realizado através de coleta de dados em prontuário armazena-
do no banco de dados do serviço de cuidados paliativos. Foram 
avaliados dados em relação à faixa etária, ao peso, à distribuição 
entre os sexos, às morbidades associadas e ao desfecho; corre-
lacionando com a forma de atendimento prestado: paciente 
internado ou ambulatorial. RESULTADOS: selecionou-se pacien-
tes com até 18 anos por meio de busca por data de nascimen-
to, resultando em 65 pacientes internados na enfermaria (39 do 
sexo masculino e 26 do sexo feminino) e 30 pacientes atendidos 
em ambulatório (13 do sexo masculino, 17 do sexo feminino). O 
peso médio foi 19,7 kg (variando de 1-70 kg). A idade média na 
ocasião do primeiro atendimento em enfermaria foi de 5 anos e 
10 meses, variando de 1 dia até 16 anos e 10 meses, enquanto no 
ambulatório foi de 10 anos, variando de 95 dias até 16 anos e 9 
meses. Quanto às morbidades associadas, na enfermaria obser-
vou-se que 52,3% eram oncológicas, 29,2 %, congênitas, 12,3%, 
neurológicas, 4,61% trauma. Já no ambulatório observou-se que 
66,7% eram oncológicas, 16,7 %, congênitas, 4,2 %, neurológi-
cas, e 12,5 %, trauma. Com relação ao número de atendimentos: 
na enfermaria, observou-se uma média de 16,3 ± 19,34 visitas 
por paciente; enquanto, no ambulatório, observou-se uma mé-
dia de 4,2± 4,5 consultas por paciente. Quanto ao desfecho, na 
enfermaria houve 33 pacientes que evoluíram a óbito e 29 que 
tiveram alta. Outros 3 pacientes continuaram mantendo o acom-
panhamento na época data limite da coleta de dados. No ambu-
latório ainda não possuímos dados dos desfechos. DISCUSSÃO: 
Ao longo do tempo, observou-se um aumento da demanda por 
cuidados paliativos pediátricos, que se refletiu no aumento do 
número de pacientes abordados pela equipe, por ano. Esse au-
mento da demanda por cuidados paliativos pediátricos em um 
hospital terciário geral sugere uma maior aceitação da especia-
lidade, tanto pelos profissionais da área de saúde em si como 
também pelos familiares das crianças acompanhadas, porém, 
são necessários estudos qualitativos para avaliar a percepção da 
família a respeito do trabalho realizado pela equipe. 
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488 - Anafilaxia ao corante azul patente: relato 
de dois casos
Autores: Yan Fernandes Oliveira Rochael, *Ana Carolina Nunes Rodri-
gues, Ana Cláudia Morant Braid

Instituição: Obras Sociais Irmã Dulce

JUSTIFICATIVA: Nas cirurgias de câncer de mama com biópsia 
de linfonodo sentinela (LS), o corante azul patente (AP) inje-
tado via intraparenquimatosa é utilizado na identificação do 
mesmo. São descritos três graus de hipersensibilidade ao AP: 
Grau I (69-87%): placas urticarformes azuladas, prurido; Grau 
II (3,2-8%): hipotensão leve e ausência de bronco ou laringo-
espasmo; Grau III (1,1%): colapso cardiovascular, necessidade 
de vasopressores e internação em UTI. A incidência de reações 
ao AP é de 1,8%, superior a outras alergias (0,01- 0,02%). RE-
LATO DE CASOS: Duas pacientes ASA I, programadas para 
quadrantectomia e pesquisa de LS por injeção de AP, sob 
anestesia geral balanceada. A paciente 1, 47 anos, uma hora 
após a injeção do corante, iniciou com hipotensão e taqui-
cardia, iniciada expansão volêmica, necessitou de doses re-
petidas de etilefrina. Constatada presença de placas azula-
das no campo operatório e angioedema em face, foi tratada 
com difenidramina 50 mg IV, hidrocortisona 300 mg IV, com 
melhora da hemodinâmica e do angioedema. Extubada sem 
intercorrências. A paciente 2, 49 anos, 40 minutos após a in-
jeção do corante, apresentou alteração na capnografia e aus-
culta, sugerindo broncoespasmo, além de placas azuladas 
em face e membros superiores. Tratada com difenidramina 
50 mg IV, hidrocortisona 300 mg IV, evoluiu com instabilida-
de hemodinâmica e persistência do broncoespasmo, sendo 
tratada com adrenalina 0,5 mg IV, duas doses, com reversão 
do quadro. Extubada sem intercorrências. Após a retirada dos 
campos cirúrgicos, ambas as pacientes mantinham placas ur-
ticariformes azuladas disseminadas. Foram encaminhadas 
para pós-operatório em UTI, com estabilidade mantida e alta 
à enfermaria após 24 horas. DISCUSSÃO: As pacientes cursa-
ram com reação de hipersensibilidade grau III, necessitando 
de vasopressores intermitentes. O tratamento da anafilaxia 
por AP é baseado no uso de anti-histamínicos e corticoides, 
podendo haver necessidade de vasopressores em infusão 
contínua e adrenalina, dependendo da instabilidade. A pa-
ciente 1 reverteu a anafilaxia sem necessidade de adrenalina, 
enquanto a paciente 2 necessitou de duas doses, somente no 
trans-operatório. A presença dos campos cirúrgicos dificulta 
a visualização das placas urticariformes, que são a manifesta-
ção mais precoce da reação. A observação em UTI por 24 ho-
ras é recomendada, devido à característica bifásica da reação 
ao AP, podendo ocorrer novo episódio de hipotensão entre 
6-8 horas após o evento inicial. O prick-test tem alta sensibi-
lidade e especificidade em detectar a hipersensibilidade ao 
AP, sendo interessante em pacientes em uso de IECA/BRA, 
que apresentam maior risco para essa reação. O anestesiolo-
gista deve avaliar a presença de fatores de risco e estar atento 
a essa intercorrência, agindo de forma rápida e evitando des-
fechos desfavoráveis ao paciente.
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491 - O desafio da via aérea definitiva 
em pacientes com abertura da cavidade 
oral limitada associada à doença local 
em fossas nasais
Autores: Jedson dos Santos Nascimento, Murilo Pereira Flores, *Juan 
Carlos de Arruda Oliveira

Instituição: Santa Casa de Misericórdia da Bahia

JUSTIFICATIVA: O manejo da via aérea (VA) antes da indução 
anestésica é descrito como a principal estratégia no cenário de 
uma VA de difícil acesso reconhecida previamente. A intuba-
ção com paciente acordado possui, de forma tradicional, sua 
associação com utilização de fibroscópios no auxílio à obten-
ção da VA. A intubação nasal, guiada por fibroscopia, torna-se a 
via de acesso preferencial em pacientes com limitações severas 
da abertura da cavidade oral (CO). Entretanto, o acometimento 
prévio das fossas nasais por doença local pode gerar deformi-
dades anatômicas e inviabilizar ou restringir a técnica. RELATO 
DE CASO: Paciente, feminino, 34 anos, 45 kg, ASA II, história 
de neoplasia de fossa nasal, abscesso cervical e trismo, com 
indicação de artroscopia da articulação temporomandibular 
associada à drenagem de abscesso cervical. Indicada anestesia 
geral com obtenção de VA definitiva. Paciente apresentando 
limitação acentuada da abertura da CO, sem possibilidade de 
acesso. Optado então por via nasal guiada por fibroscopia, en-
tretanto, paciente com história de Neoplasia de Fossas Nasais, 
com manipulação cirúrgica prévia da região. Em ressonância 
magnética de seios da face, solicitada pelo serviço de otorrino-
laringologia, descrito: “Sinais de ampla manipulação cirúrgica 
pregressa na fossa nasal, labirinto etmoidal e antro maxilar à 
esquerda”. No mesmo laudo é descrito: fossa nasal direita li-
vre. Prosseguido com estratégia de intubação nasotraqueal 
com auxílio de fibroscópio via fossa nasal direita. Realizada 
anestesia tópica com lidocaína spray 10% e transcricoide com 
lidocaína a 2%, 3 ml, sem intercorrências. Mantida em seda-
ção com dexmedetomidina 0,5 mcg/kg/h, durante fibroscopia 
com obtenção da VA, cânula aramada no 6,5 com cuff, sem 
intercorrências. Procedimento cirúrgico seguiu sob anestesia 
geral venosa, sem eventos adversos. Extubação realizada em 
segurança após despertar tranquilo. DISCUSSÃO: Esse relato 
de caso demonstra a importância de avaliar as estratégias de 
obtenção de VA de forma antecipada. A utilização da fibrosco-
pia é aceita como padrão ouro no auxílio no manejo da VA difí-
cil. A via nasal é a primeira escolha quando a CO não pode ser 
acessada. A associação da fibroscopia e da via nasal torna-se 
então uma excelente estratégia para pacientes apresentando 
impedimentos de acesso à CO. Entretanto, essa técnica possui 
limitações e contraindicações relativas, tais como a manipula-
ção prévia das fossas nasais alterando a anatomia da região. 
Pacientes que desenvolvem doença local severa em fossas na-
sais associada à obstrução de acesso à CO podem, sem dúvi-
das, serem listados como desafios à obtenção de VA definitiva 
pelo anestesiologista.
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494 - Enfisema subcutâneo em cirurgia 
videolaparoscópica



130   BRAZILIAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY

Autores: Gisele Caitano Maia, *Maysa Suemy Kobayashi, Monalise Ro-
drigues Siracava

Instituição: Hospital Universitário Mario Palmerio

JUSTIFICATIVA:  A cirurgia por videolaparoscopia apresenta 
vantagens como incisões mínimas, deambulação e alta hos-
pitalar precoces, menos aderências, menor perda sanguínea, 
dentre outras. Contudo, não se pode garantir a inexistência 
de complicações, em maior ou menor gravidade. RELATO DE 
CASO: Paciente masculino, 72 anos, portador de hiperten-
são, admitido em sala operatória para colecistectomia vide-
olaparoscópica devido à colecistite. Bom estado geral, eup-
neico, ausculta torácica sem alterações. Monitorizado com 
cardioscopia, oximetria de pulso e pressão arterial não inva-
siva. Submetido à anestesia geral balanceada. Via aérea difícil 
- Cormack – lehane 3, sendo necessário o uso de bougie. Após 
mais de duas horas de cirurgia, houve aparecimento súbito 
de enfisema subcutâneo (ESC) em região cervical, face, colo e 
paredes torácicas laterais, sendo mais proeminente nas duas 
primeiras e elevação dos níveis de CO2 (ETCO2 54 mmhg), sem 
instabilidade hemodinâmica. Após a desinsuflação do peri-
tônio, houve regressão imediata do ESC e retorno aos níveis 
normais de CO2. Cirurgiões torácico e de cabeça e pescoço, 
sugeriram exame radiológico do tórax (raio – x e TC normais). 
Extubação em sala cirúrgica sem intercorrências. Transferi-
do à UTI, O2 suplementar sob cateter nasal e SAT O2 de 96%, 
ausência de crepitações subcutâneas. Quadro inalterado até 
alta hospitalar. DISCUSSÃO: A cirurgia videolaparoscópica 
pode cursar com complicações determinadas pela inserção 
do trocáter e agulha de Veress para instalação do pneumo-
peritônio, devido à insuflação extraperitoneal acidental de 
CO2. O achado mais comum na insuflação atópica do CO2 é o 
aumento súbito PETCO2, da PaCO2 e aparecimento de ESC na 
face, pescoço, tórax, escroto, região pré-peritoneal, epíplon 
e retroperitônio. Diante de um caso de intubação difícil, com 
uso de dispositivos que ofereçam risco de trauma da traqueia 
e formação de ESC, sobretudo em região cervical e face após 
IOT, a primeira hipótese é de trauma traqueal, 87% dos ca-
sos, com fístula tráqueo-brônquica e pneumotórax presentes 
em 70 % das situações. Nas cirurgias videolaparoscópicas, 
onde há insuflação extraperitoneal de CO2, tempo cirúrgico 
prolongado e altas pressões de pneumo, há possibilidade 
de ocorrência de ESC que, embora represente um quadro de 
benigno na maioria dos casos e resolução espontânea, pode 
provocar lesões diafragmáticas, ocasionando pneumotórax e 
pneumomediastino, significando quadros menos benevolen-
tes. O aparecimento de ESC alerta para investigação da causa 
e tratamento correspondente.
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495 - Ferramenta de autoavaliação das 
competências do médico residente de 
anestesiologia baseada na Taxonomia de 
Bloom
Autores: *Paulo Henrique Colchon, Eder Samorano Fortes de Oliveira, 
Maria Fernanda Claro Nunes, Eufânio Estefano Saqueti, Gerusa Patrícia 
Domingues Sampaio, Gustavo José Martiniano Porfírio

Instituições: Centro Universitário Integrado, Campo Mourão - Universi-
dade Municipal de São Caetano do Sul

JUSTIFICATIVA: A matriz de competências da Residência Médi-
ca de Anestesiologia foi publicada pelo MEC em 2019 e tornou-
-se obrigatória a partir de março de 2020. A importância dessa 
matriz consiste não somente no fato de elencar o mínimo de 
competências para formar um anestesiologista completo, mas 
também em guiar o aprendizado no decorrer do curso. O pre-
sente trabalho justifica-se pela necessidade de incorporar essa 
matriz de competências na metodologia de avaliação do resi-
dente. A Taxonomia de Bloom, ou Taxonomia dos Objetivos Edu-
cacionais, no seu domínio cognitivo, categoriza hierarquicamen-
te em nível crescente os processos cognitivos (1. Conhecimento; 
2. Compreensão; 3.Aplicação; 4. Análise; 5. Síntese; 6. Avaliação) e 
estes são interdependentes e cumulativos, representando os re-
sultados de aprendizagem esperados. DESCRIÇÃO DA FERRA-
MENTA DE AUTOAVALIAÇÃO: O residente responderá trimes-
tralmente à ferramenta e utilizará a seguinte escala de notas de 
0 a 10 de acordo com o texto que descreve seu grau de cognição 
acerca de cada competência, adaptada à realidade de cada: 10= 
Sei tudo, faço tudo sozinho sem ter dúvidas, sou acima da média 
dos especialistas que conheço 9= Conheço toda teoria e o que 
há de mais atual, faço sozinho e sem supervisão, consigo ava-
liar erros e acertos nos colegas que fazem o mesmo 8= Analiso o 
cenário e faço sozinho, preciso de ajuda do preceptor somente 
para intercorrências 7= Sei fazer sozinho, ainda com apoio míni-
mo do preceptor, e já estudei toda a teoria do assunto 6= Execu-
to do começo ao fim, somente com ajuda do preceptor, e conhe-
ço bem a teoria 5= Faço o mínimo, tudo com ajuda do preceptor, 
ainda preciso estudar mais a teoria 4= Conheço bem, comecei fa-
zer 3= Não consigo fazer, mas sei definir 2= Já acompanhei, mas 
não sei 1= Ouvi falar, não sei o que é 0= Não sei nada do assunto. 
DISCUSSÃO: A autoavaliação seriada trimestralmente para cada 
competência da matriz do MEC (são 18,  no R1; 13, no R2 e 17, no 
R3) ajuda o preceptor a avaliar a progressão do aprendizado do 
residente, além de guiá-lo a se dedicar mais nos itens que tiver 
menor grau de aprendizado. A graduação de notas de 0 a 10 pro-
gride conforme a taxonomia de Bloom, em que: primeiro o aluno 
adquire Conhecimento (1) sobre o tema da competência; depois 
passa a Compreender (2); usa a compreensão para Aplicar (3) na 
prática e, com o tempo, consegue Analisar (4) a aplicação dos 
seus conhecimentos e da sua habilidade prática, cada vez me-
nos dependente do seu supervisor; após, consegue realizar Sín-
tese (5) da competência e, a partir deste momento, tem papel 
em ajudar a replicar o aprendizado aos outros residentes mais 
novos e, por último, atinge a capacidade final de Avaliar (6) tudo 
que envolve a competência em questão, estando atualizado e 
tornando-se autossuficiente na capacidade de continuar melho-
rando no tema. A ferramenta é facilmente aplicável e avaliável 
pelos preceptores do programa de residência médica e ajuda a 
cumprir a norma prevista pelo MEC.
Referências

Ferraz APCM, Belhot RV. Taxonomia de Bloom: revisão teórica e apresentação das 
adequações do instrumento para definição de objetivos instrucionais. Gest Prod. 
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499 - Cesariana e síndrome de Ehlers Danlos 
tipo III: relato de caso
Autores: *Débora Dal Pai, Fernando Maia Dalcin, Laura Rabaiolli 
Paz, Maria Fernanda Pontes Tesser, Daniel Weissbluth de Toledo, 
Florentino Fernandes Mendes
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Instituição: UFCSPA

JUSTIFICATIVA: A Síndrome de Ehlers Danlos (SED) é uma 
doença hereditária do tecido conectivo. As principais carac-
terísticas da síndrome incluem hiperextensibilidade da pele, 
hipermobilidade articular e fragilidade do tecido conjuntivo. 
Há seis subgrupos que representam espectros clínicos. Os 
subgrupos mais comuns de SED são o clássico (aproxima-
damente 60%), hipermobilidade (aproximadamente 30%) e 
vascular (6%). Os demais são extremamente raros. RELATO 
DE CASO: Paciente feminina, 37 anos, 82 kg, 1,56 m, asma em 
uso de formoterol e budesonida uma vez ao dia, hipotireoi-
dismo, em tratamento com levotiroxina 25 mcg ao dia, SED 
tipo III (hipermobilidade), com dez cirurgias em tornozelos e 
risco de luxação de quadril. Ecocardiografia (2018) com val-
vopatia mitral leve, sem outras alterações. Primigesta, duas 
tentativas de fertilização in vitro, idade gestacional de 37 
semanas e 2 dias. Foi indicada cesariana eletiva, a paciente 
foi monitorizada com cardioscopia em V5 e DII, oximetria de 
pulso e medida de pressão arterial não invasiva. Foi puncio-
nado acesso periférico 18G. A técnica anestésica de escolha 
foi bloqueio subaracnoideo em L3-L4, com agulha Whitacre 
27G, punção única, sem intercorrências, técnica asséptica. 
Foram administrados 11 mg de bupivacaína pesada, 20 mcg 
de fentanil, 80 mcg de morfina, com nível sensorial em T4. 
Quatro minutos após realizado o bloqueio e posicionamento 
em decúbito dorsal, com coxim sob o quadril direito, a pa-
ciente apresentou bradicardia juncional assintomática, che-
gando a uma frequência cardíaca de 32 bpm, com resposta 
de elevação da frequência após realizado 0,5 mg de atropi-
na e 10 mg de efedrina. A cesariana foi realizada sem outras 
intercorrências. O recém-nascido do sexo feminino pesou 
3,246 kg, Apgar 8 ao nascimento. DISCUSSÃO: A escolha da 
técnica anestésica dependerá dos órgãos afetados pela SED, 
por isso é imprescindível caracterizar o subtipo da paciente. 
Um passado ou histórico familiar de ruptura visceral, de vasos 
ou sangramento perioperatório excessivo pode alertar para 
possíveis complicações graves. Devem ser avaliados o estado 
de coagulação e a função cardiovascular dos pacientes. As 
punções arteriais, venosas e a intubação devem ser realiza-
das com cuidado devido ao risco de traumas e hematoma.
Referência

Grange C. Miscellaneous skeletal and connective tissue disorders in pregnancy. In: 
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507 - Anafilaxia em transplante renal 
intervivos: relato de caso
Autores: Alfredo Guilherme Haack Couto, Fernanda Guimarães Sa-
boya, *Carolina Félix Montes, Camila Resende de Paula, Luana Vieira 
Galvão, Maria Augusta Lima Pereira

Instituições: Faculdade de Medicina de Petrópolis - Hospital Alcides 
Carneiro

JUSTIFICATIVA: O envolvimento de um doador vivo no trans-
plante renal aumenta a responsabilidade por um desfecho fa-
vorável. Na presença de intercorrências anestésicas, a equipe 
deve agir rapidamente para evitar complicações de curto e 
longo prazo. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 30 anos, 
IMC: 35,6 kg.m-2, DRC idiopática em diálise há um ano, a ser 
submetido a transplante renal (mãe doadora). Nega comorbi-
dades, alergias e relata gastroplastia prévia sem intercorrên-

cias. Admitido na SO e monitorado com cardioscopia, PNI, oxi-
metria de pulso e BIS. Realizada venóclise EC16G. Infundidos 
500 ml de plasma lyte, 3 g de cefazolina e metilprednisolona 
500 mg EV. Realizada raquianestesia bupivacaína hiperbárica 
5 mg e morfina 100 mcg. Cerca de três minutos após, apresen-
tou hipotensão 59X32 mmHg, dispneia, queda de saturação 
SatpO2: 76% e sibilos difusos, mantendo o nível de consciência 
inalterado. Oferecido O2 8l/min sob máscara e a infusão de ce-
fazolina foi interrompida. Recebeu 15 mg de efedrina EV, sem 
resposta. A metilprednisolona foi mantida e foram administra-
dos ranitidina 50 mg, difenilhidramina 50 mg e adrenalina 100 
mcg EV. Apresentou reversão total do quadro e manteve-se as-
sintomático por 30 minutos. Considerando o avanço da cirur-
gia da doadora, deu-se sequência ao procedimento. Realizada 
pré-oxigenação a 100% e administrados fentanil 200 mcg, li-
docaína 100 mg, propofol 220 mg e cisatracúrio 10 mg EV se-
guido de IOT. Mantido sob sevoflurano 2 vol%. Recebeu 20 mg 
de basiliximabe EV no início da cirurgia e 50 g de manitol + 80 
mg de furosemida EV, após liberação da anastomose vascular. 
Permaneceu estável durante a cirurgia, sem doses adicionais 
de adrenalina. Ao término, administrada atropina 1 mg e neos-
tigmina 2 mg EV e foi extubado. Encaminhado ao CTI, Aldrete 
10, com diurese presente. Três meses após, apresentava bom 
funcionamento do rim. DISCUSSÃO: No caso de intercorrên-
cia reversível no intraoperatório de um transplante intervivos, 
o risco benefício deve ser sempre avaliado. O manejo prático 
deve envolver rapidez e eficiência para diminuir o tempo de 
exposição do receptor aos fatores de risco e evitar possíveis 
complicações. No caso, o paciente teve reversão total do qua-
dro e o fato de a doadora já estar com sua cirurgia bastante 
avançada foi determinante para a continuidade do procedi-
mento. Os fatores psicológicos e sociais, bem como a respon-
sabilidade de estar lidando com a remoção de um órgão de um 
indivíduo saudável, devem ser levadas em consideração.
Referência

Mertes PM, Laxenaire MC. Allergic reactions occurring during anaesthesia. Eur J 
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509 - Cesariana em paciente portadora de 
adenoma de hipófise
Autores: *Débora Dal Pai, Laura Rabaiolli Paz, Maria Fernanda Pontes 
Tesser, Mateus Gueresi Trevisan, Gabriela Kroeff Schmitz, Florentino 
Fernandes Mendes

Instituição: UFCSPA

JUSTIFICATIVA: A anestesia para pacientes com adenoma hi-
pofisário consiste em um desafio devido ao risco de mudança 
súbita na dinâmica cerebral. Devido ao risco de aumento do 
tumor durante o período pré-natal, uma avaliação cuidadosa 
deve ser feita para descartar hipertensão intracraniana. RE-
LATO DE CASO: Paciente feminina, 25 anos, hipertensa sem 
tratamento, cefaleia crônica de provável origem trigeminal, 
gesta 3, com duas cesarianas prévias, a última em 2012, ida-
de gestacional 39 semanas. Em 2013, descobriu adenoma de 
hipófise não-secretor, parou tratamento clínico por conta pró-
pria. Ressonância magnética de crânio mostrou que o tumor 
permaneceu estável, com 6 mm, sem sinais de hipertensão 
intracraniana. Na avaliação pré-anestésica, a paciente negava 
sintomas, tais como: cefaleia, alterações visuais, perda de for-
ça, alteração de sensibilidade, bem como náuseas e vômitos. 
Mediante indicação de cesariana eletiva, a paciente foi monito-
rizada com cardioscopia em V5 e DII, oximetria de pulso e me-
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dida de pressão nãoinvasiva. A técnica anestésica de escolha 
foi bloqueio peridural em L3-L4, com agulha Touhy 17G, após 
passagem de cateter peridural, Dogliotti positivo e dose teste 
negativa, punção única, sem intercorrências, técnica asséptica. 
No cateter, foram administrados lentamente 20 ml de bupiva-
caína 0,5% e 3 mg de morfina. Após dez minutos, nível senso-
rial em T4 foi atingido e a cesariana foi realizada, sem intercor-
rências. O recém-nascido do sexo masculino pesou 2,946 kg, 
apgar 8 ao nascimento. O cateter peridural foi removido logo 
após o procedimento. DISCUSSÃO: Os tumores hipofisários 
podem apresentar síndrome de hiperssecreção hormonal (hi-
perprolactinomas, acromegalia e doença de Cushing) ou efei-
to de massa com distúrbios visuais e sintomas de hipertensão 
intracraniana. A anestesia geral deve ser evitada pelo risco de  
aumento da pressão intracraniana associada à laringoscopia e 
à intubação traqueal, além de a paciente acordada poder apre-
sentar sintomas mais precoces de um evento intracraniano.
Referências
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513 - Fibrilação atrial aguda no intraoperatório
Autores: Luiz Fernando Carlin Mutterle, Wilson Gonçalves Sombra, Ta-
tiane Terumi Nishimura Shimabukuro, Maria Vanesa Ortuno Camacho, 
Carlos Alberto de Figueiredo Côrtes, Candido Amaral Sanchez

Instituição: Hospital Maternidade de Campinas

JUSTIFICATIVA: A fibrilação atrial(FA) é a arritmia mais pre-
valente no cenário da prática médica. Ocorre por alterações 
eletrofisológicas no tecido atrial que resultam em impulsos 
elétricos não coordenados, sem contração atrial efetiva. Seus 
principais fatores de risco são envelhecimento, hipertensão, 
diabetes, valvulopatias, infarto do miocárdio, insuficiência car-
díaca, apneia obstrutiva do sono, obesidade, ingesta de bebi-
da alcoólica, atividade física, predisposição genética, disfunção 
tireoidiana, doença renal cônica, sepse. É comum em cirurgias 
cardíacas, porém também ocorre em cirurgias não cardíacas, 
principalmente em idosos. Estudos evidenciam importante 
associação entre FA, risco de AVC e aumento da mortalidade. 
RELATO DE CASO: IAL, 74 anos, portadora de hipotireoidis-
mo, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, submetida 
à ooforectomia videolaparoscópica com diagnóstico de cisto 
ovariano. Avaliação pré-anestésica prévia, exames comple-
mentares (ECG com ritmo sinusal e teste ergométrico normal 
) e risco cardiológico Goldman 1. No intraoperatório: paciente 
consciente, estável hemodinamicamente (PA 140x70 mmhg, 
FC 115 bpm, SatO2 98%), indução anestésica com midazolam 2 
mg, fentanil 200 mcg, propofol 170 mg e rocurônio 50 mg e IOT 
sob laringoscopia direta - Cormack Lehane 1, cânula 7,0 com 
cuff e acoplada à VM modo VCV, mantida com sevoflurano. A 
taquicardia foi intensificada após insuflação de pneumoperi-
tonio com características compatível com fibrilação atrial, sem 
sinais de instabilidade. Administrada amiodarona 150 mg du-
rante dez minutos, paciente manteve parâmetros hemodinâ-
micos e ventilatórios estáveis. Ao término do procedimento, foi 
encaminhada à unidade de terapia intensiva para seguimento 
pós-operatório, investigação e manejo da FA perioperatória. 
Durante a internação, houve controle da frequência cardíaca, 
porém sem reversão da arritmia, com posterior seguimento 
ambulatorial especializado após alta. DISCUSSÃO: No perío-

do perioperatório, estima-se que a FA ocorra em 2-60% dos 
procedimentos cirúrgicos, com incidência menor em cirur-
gias não cardíacas, porém, este dado pode ser subestimado 
pela falta de monitorização contínua no pós-operatório. Está 
associada ao aumento do risco de eventos tromboembólicos, 
da morbidade e da mortalidade. Assim, é importante a ava-
liação do risco de FA na avaliação pré-anestésica, com enfo-
que nos gatilhos e causas evitáveis. Seu manejo é baseado 
na condição de estabilidade hemodinâmica do paciente; se 
instável, através da cardioversão elétrica; e se estável, atra-
vés do controle da frequência cardíaca ou reversão de ritmo. 
Destaca-se a importância da prevenção, diagnóstico e mane-
jo adequado do quadro.
Referências
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515 - Cesariana em paciente portadora de 
Miastenia Gravis: relato de caso
Autores: *Débora Dal Pai, Mateus Gueresi Trevisan, Daniel Weissbluth 
de Toledo, Otavio Augusto Franceschi, Vasco Miranda Júnior, Florentino 
Fernandes Mendes

Instituição: UFCSPA

JUSTIFICATIVA: A Miastenia Gravis (MG) consiste em uma 
doença crônica em que há redução do número de receptores 
de acetilcolina (AchR) pós-sinápticos, mediado por autoan-
ticorpos. A doença é caracterizada por fraqueza e fadiga do 
músculo estriado após uso repetitivo, seguida de recupera-
ção parcial com o repouso. O sistema de classificação de Os-
serman subdivide a MG nos seguintes espectros clínicos: 1 
(afeta somente musculatura extraocular), 2a (suave), 2b (mo-
derada, sem crises respiratórias), 3 (severa, com deterioração 
rápida) e 4 (severa, início tardio). RELATO DE CASO: Paciente 
feminina, 23 anos, diagnóstico de Miastenia Gravis tipo 1, em 
uso de piridostigmina 60 mg 3x/dia. Nega cirurgias prévias. 
Primigesta, idade gestacional de 38 semanas e 2 dias. Foi 
indicada cesariana eletiva, a paciente foi monitorizada com 
cardioscopia em V5 e DII, oximetria de pulso e medida de 
pressão arterial não invasiva. A técnica anestésica utilizada 
foi bloqueio subaracnoideo em L3-L4, com agulha Whitacre 
27G, punção única, sem intercorrências, técnica asséptica. Fo-
ram administrados 12,5 mg de bupivacaína pesada, 100 mcg 
de morfina, com nível sensorial em T4. A cesariana foi reali-
zada sem intercorrências. O recém-nascido, do sexo masculi-
no, teve Apgar 8/9 e peso 2,860 g. DISCUSSÃO: A anestesia 
regional é o método de escolha para a cesariana em pacien-
te portadora de MG, a menos que haja comprometimento 
respiratório significativo ou envolvimento bulbar, o que faz 
necessário priorizar a segurança das vias aéreas com intu-
bação traqueal, sob anestesia geral. Anestésicos locais tipo 
éster, assim como a succinilcolina devem ser evitados porque 
podem ter sua meia-vida prolongada devido à diminuição 
da atividade da colinesterase plasmática em pacientes sob 
medicação anticolinesterásica. Isso pode levar a aumento do 
risco de toxicidade por anestésico local ou bloqueio extenso. 
Portanto, recomenda-se escolha pelo anestésico local tipo 
amida. Opioide intratecal ou epidural podem ser utilizados 
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com monitorização pós-operatória adequada para depres-
são ventilatória. Se anestesia geral for necessária, esta pode 
ser realizada com segurança, desde que o paciente esteja 
com monitorização da junção neuromuscular adequada.
Referência

Grange C. Miscellaneous skeletal and connective tissue disorders in pregnancy. In: 
Gambling DR, Douglas, MJ. Obstetric anesthesia and uncommon disorders. Phila-
delphia, WB Saunders, 1997. p. 167-89.

518 - Indução inalatória com manutenção 
da ventilação espontânea para intubação 
orotraqueal em adulto com bócio mergulhante
Autores: Catia Sousa Govêia, Luís Cláudio de Araújo Ladeira, *Gabriel 
Magalhães Nunes Guimarães, Bruno Hiroshi Sakamoto Leal, Rafael 
Sanches Ferreira, Vinícius Oliveira Domingues

Instituição: CET Centro de Anestesiologia da Universidade de Brasília

JUSTIFICATIVA: Bócio ou tireomegalia é uma das causas 
mais comuns de obstrução traqueal média, por compressão 
ou estenose. Pacientes com bócios volumosos ou com evi-
dências de distorção anatômica cervicotorácica impõem ao 
anestesiologista grande desafio à abordagem segura das 
vias aéreas. RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 
47 anos, obesa (IMC 34 kg.m-2), portadora de bócio mul-
tinodular tóxico, em uso de propranolol e metimazol, sem 
outras comorbidades conhecidas, com proposta cirúrgica 
de tireoidectomia total. Ultrassonografia de tireoide evi-
denciando nódulos volumosos, sendo o maior no lobo di-
reito - 124x68x103 mm, com extensão até o mediastino su-
perior, determinando leve desvio traqueal para a esquerda. 
Admitida em sala, monitorizada e adequadamente posicio-
nada. Iniciada ventilação sob máscara facial com oxigênio 
a 100% por três minutos, seguida por indução inalatória, 
com manutenção da ventilação espontânea, utilizando-se 
a técnica de incrementos gradativos de sevoflurano, até a 
obtenção de concentração expirada de 2%. Neste momen-
to, garantida a adequada hipnose da paciente associada 
à preservação da respiração espontânea, realizou-se la-
ringoscopia direta, com instilação de anestésico local ao 
modo spray as you go. Após duas tentativas, foi possível a 
introdução do estilete para a intubação sob visualização di-
reta, seguida de progressão de tubo orotraqueal aramado e 
administração de propofol, fentanil e rocurônio para com-
plementação venosa da indução, sem intercorrências. Intra-
operatório sem eventos dignos de nota. Ao fim da cirurgia, 
optou-se pela extubação e transferência da paciente para 
a sala de recuperação pós-anestésica, com o estilete flexí-
vel na via aérea. DISCUSSÃO: Em pacientes com via aérea 
difícil comprovada ou presumida, a escolha adequada da 
técnica de indução anestésica se faz essencial. Intubação 
orotraqueal com o paciente acordado, uso de broncosco-
pia e indução inalatória lenta, com preservação da respi-
ração espontânea são opções que podem fornecer a segu-
rança necessária para realizar a intubação orotraqueal. A 
indução inalatória com doses escalonadas, respeitando a 
manutenção ventilatória espontânea, constituiu-se como 
fundamental alternativa segura para o manejo de uma 
potencial via aérea difícil, em face à indisponibilidade do 
fibroscópio. Além disso, a extubação com a manutenção 
do bougie em posição, trouxe mais uma ferramenta para a 
garantia de acesso à via aérea.

Referências
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523 - Mielomeningocele: uma breve revisão de 
literatura
Autores: Ana Lucia Camargo Fagundes,  Marinara Dagostin da Silva,  
*Renata Petri, Vanessa Rigon Spanevello

Instituição: UNESC

JUSTIFICATIVA:  A mielomeningocele (MMC) é o defeito do 
tubo neural (DTN) mais comum e ocorre na fase inicial do de-
senvolvimento fetal.  A assistência pré-natal adequada permite a 
instituição da suplementação com ácido fólico periconcepcional 
durante o primeiro trimestre de gestação, o que pode reduzir 
em até 75% o risco dos bebês nascerem com algum DTN. Per-
mite, também, o diagnóstico precoce para tratamento cirúrgico 
adequado. RELATO DE CASO: Primigesta, 22 anos, em acom-
panhamento pré-natal em ESF, hígida, nega uso de medicações 
contínuas, testes sorológicos não reagentes e laboratoriais do 
primeiro trimestre sem alterações. Início de suplementação de 
ácido fólico com seis semanas e um dia de gestação. USG de 
primeiro trimestre com 11 semanas e 5 dias: translucência nucal 
indicativa de baixo risco de aneuploidia. USG de 16 semanas e 
5 dias evidenciando imagem sugestiva de deslocamento poste-
rior do cerebelo em direção à fossa posterior e cisterna magna 
não visualizada. USG de 17 semanas e 1 dia: crânio em “limão”, 
cerebelo em “banana” com cisterna magna obliterada, Chiar II, 
imagem sugestiva de mielomeningocele bem inferior (sacral) S3. 
Gestante encaminhada ao pré-natal de alto risco. DISCUSSÃO: 
A MMC surge entre a terceira e quinta semana de gestação e 
leva à malformação da coluna vertebral e da medula espinhal. 
Essa condição acomete cerca de 0,83 a 1,87 a cada mil nascidos 
vivos no Brasil, sendo mais comum no sexo feminino. Dentre 
as causas mais frequentes desta patologia, tem-se a carência 
de ácido fólico, uso de drogas, medicações anticonvulsivantes 
e causas genéticas. A carência de ácido fólico é a causa mais 
comum, principalmente devido ao aumento da demanda du-
rante a gestação, dieta inadequada, hemodiluição fisiológica e 
influências hormonais no organismo da gestante. A MMC pode 
ser diagnosticada ainda intraútero por meio da ultrassonogra-
fia e/ou da alfafetoproteína. Na imagem, pode-se visualizar um 
saco membranoso protuberante contendo meninges, líquido 
cefalorraquidiano e raízes nervosas sob a medula espinhal dis-
plásica, que se projeta através do defeito. Os locais mais co-
muns de acometimento são a coluna lombar e sacral. Dentre 
as complicações da MMC, têm-se a hidrocefalia, malformação 
de Chiari do tipo II, distúrbios motores, esfincterianos e defor-
midades ortopédicas. O tratamento da MMC é cirúrgico e pode 
ser realizado durante a vida intrauterina ou ainda nas primeiras 
48 horas de vida, visando à prevenção de infecções e deteriora-
ções do SNC. Além da cirurgia, o acompanhamento multidisci-
plinar desses pacientes é necessário.
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525 - Síndrome de Rendu-Osler-Weber: 
relato de caso
Autores: *Débora Dal Pai, Fernando Maia Dalcin, Gabriela Kroeff Sch-
mitz, Florentino Fernandes Mendes

Instituição: UFCSPA

JUSTIFICATIVA: A teleangiectasia hemorrágica hereditária 
(THH), também conhecida como Síndrome de Rendu-Osler-
-Weber é uma doença hereditária autossômica dominante 
com incidência de 1-2/100.000, caracterizada por comunica-
ções arteriovenosas que se manifestam por teleangiectasias 
na pele e mucosas e por malformações arteriovenosas (MAVs) 
em quaisquer órgãos, mais comumente em pulmão e siste-
ma nervoso central. RELATO DE CASO: paciente feminina, 25 
anos, secundigesta, com diagnóstico de THH há cinco anos. 
História de epistaxe de repetição e três embolizações de ra-
mos arteriais pulmonares devido a MAVs. Cesariana prévia 
sem intercorrências. Exames de imagem não demonstravam 
malformações de vasos cerebrais, gastrointestinais ou de me-
dula espinhal. Exames de laboratório dentro da normalidade. 
Foi admitida no centro obstétrico com 40 semanas para ce-
sariana eletiva, conforme discutido com seu pneumologista. 
Após monitorização com pressão arterial não invasiva, car-
dioscopia e oximetria de pulso, foi realizada raquianestesia 
com agulha Whitacre 27G em L3-L4, punção única mediana 
com refluxo de líquor claro, injetados 11 mg de bupivacaína 
hiperbárica, 20 mcg de fentanil e 80 mcg de morfina. O pro-
cedimento se deu sem intercorrências, sangramento mínimo. 
O recém- nascido apresentou Apgar 8/9 e a paciente evoluiu 
bem, com alta hospitalar em 48 horas. DISCUSSÃO: A apre-
sentação complexa e variada da THH causa implicações im-
portantes durante a gestação devido às alterações hemodi-
nâmicas e hormonais, o que torna essas pacientes ainda mais 
vulneráveis à ruptura de vasos, embolia sistêmica e disfunção 
cardíaca. A técnica anestésica escolhida foi raquianestesia 
porque, apesar do aumento no shunt pelas MAVs pulmona-
res, há redução no risco de embolia e no risco de ruptura de 
vasos em pacientes com acometimento extenso, além de 
melhora no estado hemodinâmico. No entanto, recomenda-
-se o rastreio prévio de MAVs em neuroeixo, devido ao risco 
de acidente de punção. É de suma importância o relato de 
casos acerca dessa doença rara, a fim de difundir o conheci-
mento e melhorar o manejo das pacientes portadoras dessa 
enfermidade pouco conhecida.
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527 - Manejo dos efeitos ventilatórios 
associados ao pneumoperitôneo em 
paciente obeso submetido à esplenectomia 
videolaparoscópica
Autores: Bruno Serra Guida, Marcelo Pena Moreira de Oliveira, Felipe 
de Castro Freitas, Fernanda Zulchner Rumen, *Ricardo Andrade Aran-
tes, Theodoro Gabriel Canal Almeida

Instituição: Hospital Pasteur

JUSTIFICATIVA: Cirurgias videolaparoscópicas prejudicam a 
função pulmonar uma vez que a insuflação do pneumoperi-
tôneo altera o posicionamento habitual do diafragma durante 

o ciclo respiratório, resultando em atelectasia e diminuição do 
volume corrente associada a maiores pressões de pico. Tais re-
percussões refletem-se na capnografia. RELATO DE CASO: Pa-
ciente masculino, 24 anos, 130 kg, 1,80 m, IMC 40,1kg/cm2, ASA 
III-E. Preditores de via aérea difícil: Abertura de boca pequena, 
Mallampati III e circunferência cervical maior que 50 cm. Diag-
nóstico de trombose de veia esplênica e infarto esplênico se-
cundários a um trauma, com proposta de esplenectomia vide-
olaparoscópica. Monitorizado em sala operatória:  FC 110 bpm, 
PA 140x90, SpO2 96% em macronebulização 2L de O2/min. Reali-
zada venóclise em MSE com jelco 20G. Indução com fentanil 350 
mcg IV, propofol 250 mg IV, lidocaína 130 mg e rocurônio 50 mg 
IV. Intubação sob videolaringoscopia com tubo 8,5. Punção de 
veia jugular interna direita guiada por ultrassonografia e de arté-
ria radial direita. Manutenção com sevoflurano 1,5% e cetamina 
0,1 mg/kg/h. Hidratação venosa guiada por parâmetros hemo-
dinâmicos: diurese horária, clearance de lactato e cálculo de 
delta PP. Parâmetros ventilatórios iniciais: Volume Corrente (Vte) 
540mL, PEEP 7,0 cmH2O, Pressão de pico (Ppico) 25 cmH2O e Dri-
ving pressure 14 cmH2O. CO2 expirado (EtCO2): 39 mmHg. Após 
insuflação do pneumoperitôneo – Vte 315mL, Ppico 38 cmH2O, 
Driving pressure 25 cmH2O e EtCO2 50 mmHg. Após aumento da 
PEEP para 10 cmH2O: Vte 380mL, Ppico 37 cmH2O, Driving pres-
sure 23 cmH2O e EtCO2 46 mmHg. Após instituído recrutamento: 
Vte 460mL, Ppico 33 cmH2O, Driving Pressure 18 cmH2O e EtCO2 
42 mmHg. Tais manobras foram repetidas a cada 30-40 minutos, 
com resultados semelhantes a cada realização. Procedimento 
cirúrgico transcorreu sem intercorrências e, ao final, o paciente 
foi extubado e encaminhado ao CTI em macronebulização 2L de 
O2/min com SpO2 95%. DISCUSSÃO: Há evidência na literatura 
de que, tanto para pacientes eutróficos quanto para obesos, o 
uso de PEEP mais elevada acarreta na melhora do volume cor-
rente, porém, ao associar-se manobras de recrutamento, isso 
ocorre de forma mais significativa. Nesse relato, ao se observa-
rem os parâmetros ventilatórios e a capnografia antes da insu-
flação do pneumoperitôneo e após, comprovam-se os efeitos 
deletérios sobre a ventilação impostos pela videolaparoscopia. 
Ao se compararem tais parâmetros iniciais com aqueles ob-
tidos após aumento isolado de PEEP e os resultados quando 
se associou o recrutamento, percebe-se que esse permitiu va-
lores mais próximos aos iniciais. É importante ressaltar que o 
recrutamento alveolar pode gerar instabilidade hemodinâmi-
ca, especialmente em pacientes hipovolêmicos, tornando-se 
imperioso garantir normovolemia, razão pela qual medidas 
para guiar a hidratação venosa desse paciente foram instituí-
das. Dessa forma, o manejo anestésico desse caso permitiu um 
desfecho perioperatório favorável.
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529 - Crise convulsiva desencadeada por 
monitorização de potencial evocado motor em 
microcirurgia de tumor intracraniano: relato 
de caso
Autores: *Juliana Rocha Benedetti, Vicente Faraon Fonseca

Instituição: SANE

JUSTIFICATIVA:  A disfunção motora pós-operatória pode se 
desenvolver após neurocirurgias e, para evitar esta complica-
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ção, o monitoramento intraoperatório dos potenciais evoca-
dos motores é realizado. A incidência de convulsões em cra-
niotomias com estimulação elétrica transcraniana é de 0,7%, 
aumentando para 5,4% quando a estimulação cortical direta é 
aplicada adicionalmente. RELATO DE CASO: Homem, 44 anos, 
92 kg, 1,80 m, previamente hígido, apresentando hemipares-
tesias. Exame físico neurológico normal, ressonância magné-
tica apresentando tumor operculoinsular esquerdo, sugerindo 
glioma. Ausência de convulsões. Plano cirúrgico: craniotomia 
pterional com extensão pré-temporal e ressecção do tumor 
guiado por estimulação eletrofisiológica. Realizado procedi-
mento sob anestesia geral venosa total. Monitorizado com car-
dioscopia, oximetria, pressão arterial invasiva, índice bispec-
tral - BIS. Medicação pré-anestésica em sala: midazolam 1 mg, 
fentanil 50 mcg, lidocaína 30 mg, cefazolina 2 g, parecoxibe 
40 mg. Indução com propofol PFS infusão alvo-controlada 3,5 
μg.ml-1, remifentanil 0,3 μg/kg/min, rocurônio 50 mg, fenitoí-
na 250 mg, dexametasona 10 mg. Após indução anestésica foi 
realizada punção venosa central, sondagem vesical, monitori-
zação eletroneurofisiológica, posicionamento em suporte de 
Mayfield. Manutenção da anestesia com propofol PFS titulado 
alvo, conforme BIS para faixa 40-60 e remifentanil 0,25 mcg/kg/
min, noradrenalina em média 0,02 μg/kg/min com alvo PAM 
65-75 mmHg. Antes de abrir a dura-máter, foram infundidos 90 
g de manitol 20% para relaxamento cerebral. Após 105 minutos 
da incisão cirúrgica, foi iniciada a estimulação cortical direta, de-
sencadeando crise convulsiva focal em boca e membro superior 
direito com estímulo de 22 mA, evoluindo para crise tônico-clô-
nica generalizada, com edema cerebral evidente. Ao diagnos-
ticar a crise, o campo cirúrgico foi irrigado com solução fisioló-
gica gelada, aumentado alvo de propofol PFS para 7,5 μg.ml-1, 
furosemida 40 mg em bólus e hiperventilado. Após controle da 
crise, que durou menos que 120 segundos, foi realizada nova 
dose de fenitoína 250 mg e furosemida 40 mg. Com o edema 
cerebral resolvido, quadro clínico estabilizado, deu-se continui-
dade ao plano cirúrgico, mantida estimulação, sem novas crises. 
Ao término cirúrgico o paciente foi extubado em sala. Apresen-
tou tremor generalizado, controlado com tramadol 100 mg em 
bólus. Tempo cirúrgico de 8 horas e 15 minutos, diurese 6,500 
ml, sangramento 1,400 ml, infundido 7,600 ml de cristaloide e 
voluven 6% 1,000 ml. Lactato após crise 6,6 mmol.L-1 reduzindo 
para 4,1 mmol.L-1 ao termino da cirurgia. Sem outras alterações 
clínicolaboratoriais. Paciente recuperou-se na UTI, com alta para 
quarto no dia seguinte, sem sequelas ou novas crises. DISCUS-
SÃO: Apesar de incomum, a crise convulsiva no intraoperatório 
deve sempre ser lembrada ao realizar estimulação eletroneuro-
fisiógica, sobretudo com estimulação cortical direta. Medidas 
eficientes e imediatas foram fundamentais para o bom desfecho.
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531 - A importância do manejo anestésico 
para confecção de fístula arteriovenosa em 
criança portadora de Prune Belly, com 
falha cirúrgica prévia
Autores: Bruno Serra Guida, Marcelo Pena Moreira de Oliveira, Felipe 
de Castro Freitas, Fernanda Zulchner Rumen, Joanna Angélica Medei-

ros Loureiro, *Ricardo Andrade Arantes

Instituição: Hospital Pasteur

JUSTIFICATIVA: A síndrome de Prune Belly possui etiologia 
desconhecida, é rara (1:35.000), sendo caracterizada pela trí-
ade: deficiência da musculatura da parede abdominal, criptor-
quidia bilateral e anormalidades do trato urinário. Nos casos de 
pacientes que apresentam doença renal terminal, é comum a 
necessidade de confecção de fístula arteriovenosa ( FAV ) para 
terapia renal substitutiva. RELATO DE CASO: Paciente de 8 
anos, masculino, 22 kg, portador de síndrome de Prune Belly, 
com doença renal crônica pré-dialítica, com história prévia de 
falha na confecção de FAV sob anestesia geral, será submeti-
do à nova tentativa de confecção de FAV. Na sala operatória 
foi monitorizado com seguintes sinais vitais, PA: 85x50 mmHg, 
FC:95 bpm, SatO2 99% em ar ambiente; foi realizada indução 
anestésica com sevoflurano e óxido nitroso, venóclise com 
jelco 22,  feito 20 mg de propofol IV e introduzida máscara 
laringea número 2,5 seguida de bloqueio de plexo braquial 
esquerdo via infraclavicular, com auxílio de USG, com ropiva-
caína 0,2% 16 mg . A cirurgia foi iniciada, o paciente apresen-
tava PA: 73x33 mmHg, FC: 120 bpm, SpO2:100%, o cirurgião 
solicitou elevação da pressão arterial sistólica (PAS) devido à 
dificuldade de palpação do pulso radial; foram administrados 
repetidos bólus de 20 mcg de adrenalina IV, com intervalos 
de cinco minutos entre elas, porém houve insucesso na ma-
nutenção da PAS desejada. Optou-se por manter adrenalina 
em infusão contínua, sendo ajustada para a dose de 0,4 mcg/
kg/min para o ajuste da PA em torno de 110x70 mmHg. O pa-
ciente permaneceu por 48 horas em UTI com adrenalina em 
infusão contínua, após desmame do vasopressor, manteve-se 
estável por 24 horas, com bom funcionamento de FAV, tendo 
então alta hospitalar. DISCUSSÃO: Sabe-se que a síndrome 
de Prune Belly se relaciona com uma série de má formações 
em diferentes sistemas, incluindo o cardiovascular. Não são 
incomuns as anormalidades cardíacas e aneurismas arteriais, 
que acabam por tornar o manejo anestésico desses pacientes 
ainda mais desafiador. Durante a confecção de FAV, o fluxo 
sanguíneo adequado e o diâmetro dos vasos na região ci-
rúrgica pode interferir no desfecho do procedimento. Nesse 
paciente, a utilização de anestesia regional associada à anes-
tesia geral, com vasopressor e controle pressórico adequa-
do, garantiu um desfecho favorável pós-operatório, já que a 
venodilatação produzida pelo bloqueio e a manutenção dos 
níveis pressóricos proporcionaram um aumento do diâmetro 
dos vasos, com melhora do fluxo sanguíneo na região cirúr-
gica. Concluímos que a conduta anestésica somente com 
anestesia geral, sem controle pressórico, contribuiu para fa-
lha precoce da FAV em procedimento anterior, confirmando a 
importância da escolha da técnica anestésica adequada para 
melhor resultado pós-operatório.
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537 - Anestesia para cirurgia de laringocele em 
paciente com bócio mergulhante
Autores: João Paulo Jordão Pontes, Celso Eduardo Rezende Borges, 
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Mateus Meira Vasconcelos, Gisele Ribeiro Londe Campos, *Anastácio 
de Jesus Pereira

Instituição: CET Santa Genoveva de Uberlândia

JUSTIFICATIVA: Laringoceles são dilatações anormais do sáculo 
do ventrículo de Morgani da laringe, localizando-se entre a fal-
sa prega vocal e a face interna da cartilagem tireoide. Algumas 
vezes, pode se apresentar já como uma grande massa cervical, 
levando à obstrução de vias aéreas, necessitando de intervenção 
de urgência e dificuldade de intubação orotraqueal. RELATO DE 
CASO: Paciente feminino, 93 anos, 40 kg, estado físico P3, grave 
deformidade na coluna e bócio mergulhante. Apresentava em 
posição tripé, com bastante esforço respiratório, dificuldade de 
deglutição e disfonia. Após monitorização convencional, catete-
rização da artéria radial e venóclise periférica, foi iniciada oxige-
nação. Em seguida, realizou-se instilação periglótica de lidocaína 
spray a 10% e 0,25 mg de atropina com o intuito de diminuir a 
secreção oral. Logo após, procedeu-se à intubação orotraque-
al, com tubo orotraqueal número 5,5 e com auxílio de videofi-
broscópio, sem intercorrências. Após confirmação com curva de 
capnografia, foi realizada a indução anestésica com 8 mg de eto-
midato, 100 mcg de fentanil e 50 mg de succnilcolina. Na manu-
tenção, utilizou-se infusão alvo-controlada de propofol e remi-
fentanil. Após duas horas de cirurgia, o paciente despertou e foi 
desintubado. Mantinha ventilação espontânea e sem nenhum 
suporte de oxigênio e foi acompanhado para a UTI. DISCUSSÃO: 
As laringoceles, apesar de serem uma doença benigna, é uma 
causa potencial de obstrução respiratória, que pode ameaçar a 
vida do paciente. Sua causa é desconhecida, mas é associada à 
tosse crônica, prática de instrumentos de sopro, sopradores de 
vidro e carcinoma de laringe. A maioria das laringoceles são as-
sintomáticas, no entanto, os pacientes que apresentam sintomas 
o fazem com ruído, tosse, estridor, sensação de corpo estranho 
na laringe e abaulamento cervical. No caso apresentado, além 
da obstrução supraglótica, a paciente ainda tinha como compli-
cador o bócio mergulhante que circundava a traqueia, podendo 
levar à obstrução da via aérea inferior. O manejo adequado, atra-
vés da ventilação espontânea e a utilização da fibroscopia flexí-
vel, torna-se a técnica de escolha por possibilitar menor risco de 
lesão da laringocele e guiar a passagem do tubo traqueal para 
além do estreitamento, causado pelo bócio mergulhante. 
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539 - Bloqueio do quadrado lombar para 
analgesia no pós-operatório de cirurgia 
abdominal
Autores: Abel Fernando Rech, Douglas Vicente Pinto Levier, Gustavo 
Marcinko, Eloisa Gasparini Saque, *Jaqueline Rodrigues Beckhauser

Instituição: Hospital Marieta Konder Bornhausen

JUSTIFICATIVA: Apendicite é a causa mais comum de dor abdo-
minal aguda cuja conduta de primeira escolha é a intervenção 
cirúrgica. O bloqueio do quadrado lombar (BQL) é uma técnica 
analgésica regional que bloqueia os ramos nervosos de T7-L2. 
Devido à sua propagação para o espaço paravertebral, esse blo-
queio tem potencial de proporcionar alívio da dor visceral. Entre 
suas vantagens, está a possibilidade de reduzir o consumo de 

opioide e de seus efeitos colaterais: prurido, náuseas, vômitos e 
retenção urinária.Paciente sexo feminino, jovem, não tabagista, 
com história de prurido e náuseas em cesárea realizada há dois 
anos, com bloqueio subaracnoide com opioide intratecal. Admi-
nistrado midazolam 5 mg e fentanil 50 mcg para sedação. Duas 
horas antes da cirurgia, com o paciente em decúbito lateral rea-
lizado BQL, através da inserção de agulha A100, guiado por US, 
observamos a propagação do anestésico local no plano facial, 
entre os músculos quadrado lombar e psoas, com 20 ml de ropi-
vacaína a 0,5%. O alívio da dor foi referido menos de 30 minutos 
após a injeção. Raquianestesia foi feita com 15 mg bupivacaína 
pesada para a cirurgia sem opioide. Os adjuvantes utilizados fo-
ram: dexametasona, dipirona, ondansetrona e cetoprofeno. O 
bloqueio motor subaracnóide finalizou após 240 minutos e o 
paciente não relatou dor , prurido, náuseas ou vômitos. Recebeu 
cetoprofeno e dipirona de horário na internação, com morfina 
endovenosa de resgate, porém, sua administração não foi neces-
sária. Deambulação precoce e analgesia mantida no pós-opera-
tório acarretaram alta hospitalar em 48 horas. A raquianestesia é 
uma das técnicas anestésicas que podem ser realizadas para pro-
cedimentos cirúrgicos abdominais, apresentando-se superior a 
anestesia geral no controle da dor no pós-operatório e menor 
custo. O controle da dor é realizado através do uso de opioide 
intratecal, que normalmente é a morfina, devido ao seu perfil 
farmacocinético favorável, facilidade de administração e custo 
baixo. Entretanto, sua administração por via subaracnóide pode 
apresentar alguns efeitos colaterais, como: depressão respira-
tória, prurido, náuseas, vômitos e retenção urinária. Efeitos que 
podem levar a desconforto no período de recuperação, aumen-
to do tempo de internação hospital e maior custo financeiro. 
O bloqueio do quadrado lombar tem sido usado para analgesia 
após procedimentos cirúrgicos no abdômen superior e inferior. 
Embora seu conceito seja semelhante ao bloqueio do plano 
transverso abdominal, seu efeito como analgésico tem sido des-
crito como de maior extensão e duração. Comparado ao uso de 
morfina intratecal, os bloqueios de nervos periféricos apresen-
tam menos riscos de complicações, como: hipotensão, retenção 
urinária e depressão respiratória. Entre os efeitos colaterais e 
complicações estão descritos: fraqueza muscular, distribuição 
para plexo lombar e trauma direto com agulha em peritôneo. O 
BQL tem demonstrado ser muito eficaz no controle da dor e na 
redução da necessidade de narcóticos.
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541 - Rigidez torácica com adminstração de 
sulfentanil, cursando com hipóxia e PCR: relato 
de caso
Autores: Bruno Mendes Carmona, Thaís Cortez Silva Ribeiro, *Tayssa 
Cristina Lima de Vilhena, Sarah Gracielly Sena Sousa, Antônio Tadeu 
Campos Carmona

Instituição: Hospital Ophir Loyola

JUSTIFICATIVA: Os analgésicos opioides promovem analgesia 
intensa, possibilitando o emprego de concentrações reduzidas 
dos anestésicos inalatórios, minimizando assim a depressão 
cardiovascular que ocorre durante a anestesia. Vários opioides 
podem ser empregados na anestesia, sendo que dentre os mais 
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potentes, fentanil, sufentanil e alfentanil são os mais frequente-
mente administrados no transoperatório. Contudo, esse grupo 
de fármacos desencadeia depressão respiratória, graus variá-
veis de sedação, íleo, retenção urinária, náuseas, vômitos e de-
pendência física e rigidez torácica. RELATO DE CASO: Paciente 
sexo feminino, 1 ano e 9 meses de idade, peso = 12 kg, estado 
físico ASA P1, sem comorbidades e/ou alergias, exames labo-
ratoriais normais, programada para microcirurgia para tumor 
intracraniano, devido a tumor encefálico em fossa posterior. 
Após monitorização obrigatória, paciente com venóclise pré-
via, foi iniciada pré-oxigenação com O2 sob máscara facial e 
sedação com midazolam 0,35 mg e sulfentanil 4 µg. Após ad-
ministração de sulfentanil, observou-se rigidez torácica, com 
dificuldade de ventilação, evoluindo rapidamente com hipó-
xia, bradicardia e PCR. Iniciadas imediatamente manobras de 
reanimação cardiopulmonar, IOT e ventilação em sistema de 
Baraka, administração de adrenalina, aerolin spray e succinil-
colina. Houve retorno da circulação e respiração espontânea 
em aproximadamente oito minutos. A paciente permaneceu 
em observação no centro cirúrgico até a normalização e ma-
nutenção dos sinais vitais, sendo posteriormente extubada, 
evoluindo em bom estado geral, retorno da consciência e es-
tabilidade hemodinâmica. O procedimento cirúrgico foi sus-
penso. DISCUSSÃO: Os analgésicos opioides são largamente 
empregados como coadjuvantes da anestesia geral, com a 
finalidade de aumentar a analgesia durante o procedimento 
cirúrgico. No entanto, deve-se considerar que os opioides com 
maior potência analgésica são agonistas de receptores µ, cuja 
ativação também é responsável pela depressão respiratória, 
por ocasionarem diminuição da sensibilidade do centro respi-
ratório à hipercapnia e à hipóxia, levando a uma diminuição 
do volume corrente e, consequentemente, à apneia. Além dis-
so, a injeção rápida desses medicamentos pode levar à rigidez 
muscular, em especial na região da caixa torácica, dificultando 
o processo de ventilação do paciente. Quanto à rigidez muscu-
lar, nenhum paciente a desenvolveu de forma intensa, embora 
tenha sido frequente a observação da rigidez de intensidade 
média a moderada. Tendo conhecimento dessas possíveis 
intercorrências, faz-se imprescindível conhecer bem o meca-
nismo de ação dos opioides, para que se possa utilizá-los de 
maneira segura. 
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PROCEDIMENTOS FORA DO 
CENTRO CIRÚRGICO

75 - Super-superobesidade e Síndrome 
Respiratória Aguda Grave pela Covid-19 com 
indicação de ventilação mecânica invasiva: 
relato de caso
Autores: Lívia Moreira Gomes Monteiro, *Clara Maryhá Mundim Porto 
Muffato, Márcio Luiz Benevides, Pedro Alberto Muffato

Instituições: Hospital Geral de Cuiabá - Hospital Universitário Júlio 
Muller - Universidade de Cuiabá

JUSTIFICATIVA: a infecção causada pelo novo coronavírus, 
Covid-19, oficialmente declarada pandemia pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) no mês de março de 2020, inclui um 
quadro clínico diversificado, desde infecção assintomática à 
doença grave, caracterizado por pneumonia viral evoluin-
do com insuficiência respiratória aguda, com necessidade 
de manejo avançado de via aérea, cuidados em Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e Ventilação Mecânica Invasiva (VMI). 
Como um dos seus fatores de risco, a obesidade severa (IMC ≥ 
35 kg/m2) configura-se como um fator independente associa-
do à necessidade de VMI em quadros mais graves. A proposta 
é reportar o caso de um paciente super-superobeso (IMC ≥ 
60 kg/m2) hospitalizado e admitido na UTI, evoluindo com 
síndrome respiratória aguda grave (SRAG), com necessidade 
de VMI, debatendo, assim, o manejo de via aérea na Covid-19, 
por parte do médico anestesiologista, nesse tipo especial de 
paciente gravemente obeso. RELATO DE CASO: Paciente, 
sexo masculino, 46 anos, hipertenso e diabético, com super-
-superobesidade (IMC: 70,92 kg/m2), admitido no serviço de 
emergência, apresentando dispneia e mialgia há quatro dias. 
Dentro de 24 horas, apesar de ter recebido a estabilização clí-
nica inicial, evoluiu com desconforto respiratório grave (SO2 
= 79%), mesmo sob uso de máscara com reservatório a 100% 
e posição prona. Foi, então, admitido na UTI e indicada VMI. 
Os seguintes procedimentos foram realizados: posiciona-
mento em rampa e colocação de coxim posteriormente à ca-
beça; pré-oxigenação com dispositivo bolsa-válvula-máscara 
(O2 100% e fluxo a 10 L/min); indução anestésica com ceta-
mina, lidocaína, propofol e succinilcolina; laringoscopia com 
lâmina MacCoy número 4; uso de bougie e intubação orotra-
queal com tubo número 8.0; clampeamento do tubo antes da 
retirada completa do bougie; conexão ao ventilador mecâni-
co; desclampeamento; certificação de posicionamento cor-
reto do tubo. DISCUSSÃO: a exemplo do demonstrado em 
diversas evidências atuais, a evolução do presente paciente 
super-superobeso foi marcada pela gravidade, com rápida 
evolução e pela necessidade de VMI. Aumento da vigilância, 
tratamento mais agressivo e o adequado manejo avançado 
de via aérea constituem medidas necessárias ao manejo do 
paciente com super-superobesidade e Covid-19. 
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146 - Anestesia para parto cesáreo em UTI em 
paciente grave, com insuficiência respiratória 
por Covid-19
Autores: Gabriel Marcos Rocha David, *Mateus Alves Barros Rocha, 
Adelsio Mafra Palotti

Instituição: Unievangélica

JUSTIFICATIVA: Há um maior risco em pacientes gestantes 
de ocorrer falha na intubação traqueal por causa de fatores 
clínicos únicos. Apesar dos avanços em treinamentos de in-
tubação amplamente divulgados, de novos equipamentos 
e técnicas de vias aéreas, a incidência de falhas e dificulda-
des em intubação obstétrica é contínua e mais alta do que 
na população não obstétrica. Após a pandemia pelo novo 
coronavírus, Covid-19, vem se tornando comum a necessi-
dade da abordagem de via aérea, criando cenários desafia-
dores para toda equipe de profissionais médicos. RELATO 
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DE CASO: Paciente do sexo feminino, 31 anos, 130 kg, IMC 
45,51  (Obesidade grau III), gestante , com IG de 32 semanas, 
com diagnóstico prévio de DM 1 e  DHEG, apresentou na ad-
missão teste PCR Viral positivo para Covid-19 positivo (cole-
tado 5 dias antes da internação) e na mesma data realizou 
tomografia computadorizada(TC) de tórax, com comprome-
timento de 25% do parênquima pulmonar. Foi atendida no 
pronto atendimento obstétrico com quadro de dor torácica 
associada a desconforto respiratório progressivo iniciado há 
cerca de oito dias. Apresentou na admissão: piora do padrão 
respiratório com FR de 36 irpm, FC de 98 bpm, PA 160X80 
mmHg, Sat O2 91% em máscara facial a 8 L/min, temperatura 
36oC; ao exame físico: via aérea com Mallampati 3, abertura 
de boca<6 cm; AR: MV+  diminuído e com creptações biba-
sais; ACV: RCR,2T, BNF e sem sopros. Realizada internação 
hospitalar, solicitado TC (75% de comprometimento) e leito 
em UTI. Paciente seguia em leito de isolamento para aerossó-
is. UTI já em uso de antibioticoterapia, antihipertesivos; insu-
linoterapia, dexametasona, enoxaparina, com dose profiláti-
ca de 60 mg/dia. Foi solicitada avaliação e auxílio da equipe 
de anestesiologia para manejo de via aérea. À possibilidade 
da hipoxemia gerar quadro de sofrimento ao binômio ma-
terno-fetal, optou-se por intubação em UTI, com as equipes 
obstétrica e pediátrica no ambiente e preparadas para pos-
sível realização de cesariana, após IOT. A indução anestésica 
foi obtida com a infusão endovenosa de fentanil 100 mcg, 
cetamina 100 mg,  lidocaína 150 mg, propofol 100 mg e, por 
último, o bloqueador neuromuscular succinilcolina 150 mg. 
Realizada intubação com TOT no 7,5 com laringoscopia di-
reta, sem dificuldades. Após confirmada intubação por cap-
nografia e posicionamento adequado, acoplada a aparelho 
de ventilação mecânica convencional a FiO2 de 60. Iniciada 
anestesia venosa em bomba de infusão contínua (BIC) com 
propofol 4 mg/kg/h. As perdas operatórias foram repostas 
com cristaloide 10 ml/kg/h e não houve necessidade de he-
motransfusão. O recém-nascido (RN) pesou 2,040 g, com Ap-
gar de 7 e 8, no primeiro e quinto minutos, respectivamente, 
chorou ao nascer e não foram necessárias medidas de rea-
nimação ou ventilação ao RN. DISCUSSÃO: Necessidade da 
comunicação entre equipes multiprofissionais e abordagem 
multimodal de drogas de indução para aumento de seguran-
ça binômio materno-fetal em situações emergência.
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190 - Anestesia para angiografia cerebral em 
criança portadora de doença Moyamoya
Autores: Fernando Cássio do Prado Silva, Rodrigo Rodrigues Alves, 
João Paulo Jordão Pontes, *Gisele Ribeiro Londe Campos, Sicilya San-
tos Marques

Instituições: CET Hospital Santa Genoveva de Uberlândia / MG

JUSTIFICATIVA: A doença de Moyamoya é uma doença ce-
rebrovascular crônica, progressiva e idiopática, com discreta 
predominância no sexo feminino. Apesar de sua patogênese 
permanecer incerta, apresenta-se mais comumente com este-
noses e oclusões de artérias carótidas internas distais, artérias 
cerebrais médias e artérias cerebrais anteriores. O risco aneste-
siológico para procedimentos fora do centro cirúrgico, prova-

velmente, é aumentado e o manejo desse paciente exige que 
seja mantida a normocapnia e normotensão durante o proce-
dimento. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 9 anos, 23 kg, 
P2, sem sequelas motoras e sentivas, em uso de ácido acetilsa-
licílico e oxcarbazepina. História prévia de ter sido submetido 
há cinco meses à angiografia, sendo evidenciada oclusão de 
artérias carótidas internas supraclinóideas. Há três meses, foi 
realizada microcirurgia vascular intracraniana. Retornou ao 
serviço com proposta de nova angiografia cerebral. Optou-se 
por sedação como técnica anestésica. Após monitorização 
com eletrocardiografia contínua, oximetria de pulso e pressão 
arterial não invasiva, foi instalada venóclise periférica, cateter 
nasal de oxigênio a 2L/minuto e iniciada sedação endovenosa 
com fentanil 25 mcg e midazolam 2 mg. O procedimento ocor-
reu sem intercorrências. Ao final, o paciente estava acordado e 
orientado, estável hemodinamicamente, eupneico, sem dor e 
foi acompanhado à recuperação pós-anestésica. DISCUSSÃO: 
O diagnóstico arteriográfico da doença de Moyamoya eviden-
cia a presença de circulação colateral desenvolvida junto aos 
ramos terminais dos territórios arteriais, conferindo “aspecto 
de fumaça”. Pacientes submetidos a esse tipo de intervenção 
podem apresentar complicações no sítio de punção e reação 
alérgica ao contraste. Por ser a criança mais vulnerável à se-
dação, deve-se atentar à hipoxemia, o que confere a piora do 
quadro dos portadores dessa doença. A escolha da técnica 
anéstesica deve ser individualizada e baseada nas condições 
clínicas do paciente. A adoção de protocolos de cuidados aos 
pacientes é fator determinante de segurança na realização 
desses procedimentos, principalmente nos ambientes fora do 
centro cirúrgico.
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231 - Monitorização do nível de consciência 
em paciente submetido à indução anestésica 
com etomidato durante eletroconvulsoterapia
Autores: Waynice Neiva de Paula Garcia, Mariana de Carvalho, *Patrí-
cia de Souza Pinto, Jyrson Guilherme Klamt, Silvio Luiz Morais

Instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto

JUSTIFICATIVA: A eletroconvulsoterapia (ECT) é um importan-
te tratamento para pacientes em episódio depressivo maior, 
mania e catatonia e refratários aos tratamentos medicamento-
sos. Durante a sessão, o paciente é submetido à anestesia geral 
de curta duração com o objetivo de promover a inconsciência, 
a imobilidade e analgesia do paciente. O etomidato é uma das 
medicações mais utilizadas na indução anestésica, principal-
mente nas que necessitam manter a maior estabilidade hemo-
dinâmica. O objetivo deste relato é demonstrar, através do es-
pectograma, o efeito do etomidato no nível de consciência em 
paciente submetido a ECT. RELATO DE CASO: Paciente sexo 
feminino, 73 anos, 60 kg, hipertensa e internada em enfermaria 
de psiquiatria do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HCRP) 
por episódio depressivo maior, refratário a tratamento medi-
camentoso, com história de há dez anos ter sido submetida a 
ECT, com bom controle de sintomas. Paciente retomou tera-
pia com programação de duas sessões por semana, até me-
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lhora dos sintomas. No dia 11/02/2020 foi realizada a primeira 
sessão, sendo submetida à anestesia geral com etomidato 15 
mg, fentanil 100 mcg e succinilcolina 60 mg. Em 14/02/2020, 
a paciente foi submetida a novo procedimento, sendo utili-
zadas as mesmas medicações e doses anestésicas, sem inter-
corrências. Durante os procedimentos, além da monitorização 
de rotina, realizou-se monitorização dos níveis de consciên-
cia através do monitor Nindex (Controles S.A) e do bloqueio 
neuromuscular através do TOF-WatchSX. DISCUSSÃO: Os es-
pectogramas demonstraram uma rápida indução de inconsci-
ência, com os índices de Nindex atingindo e se mantendo em 
valores reduzidos. Foi observado ainda aumento da densida-
de de ondas delta e theta durante a primeira sessão de ECT 
e predomínio da atividade delta durante a segunda sessão, 
sendo os valores de SEF, após a indução anestésica, inferiores a 
10 em ambas. Em concentrações consideradas causadoras de 
sedação e amnésia, o etomidato parece diminuir as oscilações 
teta por meio de receptores GABAA-2, mas amplifica essas os-
cilações, atuando na subunidade 3 desses receptores. Assim, o 
efeito geral desse anestésico reflete um equilíbrio entre essas 
duas ações. Em outro estudo, o etomidato promoveu aumento 
da densidade de ondas alpha e beta inicialmente, seguido por 
aumento da atividade delta, com concomitante redução das 
anteriores. Mais estudos são necessários para melhor avaliar e 
entender o comportamento central deste importante fármaco 
na anestesia.
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246 - Bloqueio do gânglio estrelado como 
opção terapêutica no tratamento multimodal 
da dor fantasma
Autores: Breno José Santiago Bezerra de Lima, Ricardo Baraldo Del-
bello, Izabelle Schmitt Pereira Mignoni, *Matheus de Bem Silva, João 
Henrique Meyer Schulz, Mayra Jeanette Mejía Suárez

Instituições: CET Sianest - Hospital Florianópolis-CEPON

JUSTIFICATIVA: A amputação de membros pode resultar no 
fenômeno de dor em membro fantasma em mais de 60% dos 
amputados. Em geral, é incapacitante e possui impacto na 
qualidade de vida desta população. Consiste em uma síndro-
me dolorosa de difícil tratamento, onde múltiplos processos 
fisiopatológicos simultâneos ocorrem em sua patogênese. 
Sabe-se que a disfunção do sistema nervoso autônomo é 
frequentemente observada na dor crônica, dentre elas, a dis-
função do sistema nervoso simpático pode contribuir para 
dor fantasma. Contudo, ainda são necessários mais estudos 
para elucidar os mecanismos pós-amputação e identificar um 
grupo de pacientes com dor fantasma que se beneficiará do 
bloqueio simpático. RELATO DE CASO: Masculino, 65 anos, 
casado, iniciou o acompanhamento no ambulatório da dor no 
pós-operatório de amputação de membro superior esquer-
do por tratamento de sarcoma de partes moles recidivante. 
Para essa cirurgia, a técnica anestésica escolhida foi anestesia 
geral associada a bloqueio de plexo braquial via interescalê-
nico guiado por ultrassom (US). O paciente apresentou bom 
controle de dor no pós-operatório imediato. Após 15 dias de ci-

rurgia, foi encaminhado ao ambulatório da dor, apresentando 
dor de características diferentes da dor pós-operatória, carac-
terizada por uma dor do tipo fantasma, de forte intensidade. 
Optou-se por otimizar tratamento farmacológico com meta-
dona 30 mg/dia, pregabalina 150 mg/dia, duloxetina 60 mg/
dia, carbamazepina 400 mg/dia, amitriptilina 50 mg/dia. Esse 
esquema terapêutico proporcionou pouco alívio, o que fez a 
equipe indicar a realização do bloqueio do gânglio estrelado à 
esquerda, guiado por US, com ropivacaína 0.33%, dexametaso-
na 10 mg e clonidina 30 µcg, totalizando volume de 6 ml. Após 
10 dias do bloqueio simpático, o paciente foi avaliado no am-
bulatório relatando boa resposta e melhora da qualidade do 
sono. Durante o seguimento, relatou alívio importante da dor 
por cerca de dois meses. DISCUSSÃO: Este caso é notável por-
que o paciente com dor fantasma apresentou melhora parcial 
à terapia farmacológica e obteve melhora importante da dor 
após realização do bloqueio do gânglio estrelado. Conclui-se 
que, nesse cenário, o bloqueio simpático, numa abordagem de 
tratamento multimodal, proporcionou alívio da dor fantasma.
Referências

Giummarra MJ, Moseley GL. Phantom limb pain and bodily awareness: current con-
cepts and future directions. Curr Opin Anesthesiol. 2011; 24:524-31.

Cohen SP, Gambel JM, Raja SN et al. The contribution of sympathetic mechanisms to 
postamputation phantom and residual limb pain: a pilot study. J Pain. 2011; 12:859-67.

304 - Implante de valva mitral em paciente 
com anel mitral em serviço de hemodinâmica
Autores: Marcelo Ribeiro de Magalhães Queiroz, Fernanda Lourenço 
Furigo, Anny Sugisawa, *Martinho Pereira Ribeiro Neto, Antônio Carlos 
Pereira Leite Kotovicz, Fábio Luis Ferrari Regatieri

Instituição: Hospital São Camilo Pompeia

JUSTIFICATIVA: Nos 10 anos seguintes à valvuloplastia mitral - 
substituição ou reparo, é necessária reoperação 20% a 35% dos 
pacientes. Considerando que refazer a cirurgia é o tratamento 
de escolha após a bioprótese (PA) ou anuloplastia de anel (AR), 
este procedimento pode estar associado à mortalidade preco-
ce significativa (5% a 12%), especialmente nos pacientes com 
múltiplas comorbidades. A válvula Sapien 3 foi projetada para 
reduzir o vazamento pós-procedimento e melhorar a viabili-
dade e a segurança da abordagem transfemoral. RELATO DE 
CASO: Mulher, 70 anos, 60 kg, ASA III, portadora de fibrilação 
atrial crônica, insuficiência cardíaca, AVC prévio em 2019, sem 
sequelas neurológicas, submetida à Valve in Ring, com implan-
te de prótese mitral por via transeptal, por acesso transfemoral, 
sob anestesia geral balanceada. Realizado midazolam como 
medicação pré-anestésica. Monitorizada com cardioscopia, 
PANI, oximetria, temperatura esofágica, BIS e ecocardiografia 
transesofágica (EcoTE). Indução anestésica com fentanil, lido-
caína, etomidato e rocurônio. Manutenção realizada com se-
voflurano. Realizada infusão de noradrenalina durante período 
intraoperatório. Foi avaliado por meio de EcoTE intraoperató-
rio aumento importante de átrio esquerdo, dupla lesão mitral 
com predomínio de insuficiência; implante de prótese Sapien 
3N 26 mm em posição mitral (valve in ring), realizado Doppler, 
que mostrou Gmax de 8 mmHg e Gmedio de 2 mmHg, sem 
disfunção. Ao final do procedimento cirúrgico, paciente extu-
bada, encaminhada para UTI cardiológica, estável e sem uso 
de drogas vasoativas. Não registramos intercorrências no pe-
ríodo peroperatório. Exames laboratoriais, incluindo gasome-
tria arterial, eletrólitos, hemograma completo, lactato e função 
renal dentro da normalidade em pós-operatório imediato. No 
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1DPO, foi realizada angiotomografia para avaliação da via de 
saída do ventrículo esquerdo, que evidenciou uma área na 
sístole de aproximadamente 2,5 cm2  e ausência de obstrução 
significativa. Paciente seguiu estável em período pós-opera-
tório, recebendo alta para enfermaria no 2DPO. DISCUSSÃO: 
Estudos recentes indicam que o reparo cirúrgico de deteriora-
ção da bioprótese mitral é viável em pacientes selecionados e 
melhora a funcionalidade hemodinâmica precoce e em médio 
prazo. A frequência de vazamento pós-procedimento tende a 
ser menor quando utlizada a S3, com redução de complicações 
vasculares e mortalidade em 30 dias.
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320 - Dexmedetomidina e cetamina para 
endoscopia digestiva alta em paciente com 
fibrose cística com acometimento pulmonar
Autores: Hannelyze Wagner, *Letícia Tramontin Mendes, João Luizão,  
Juliana Ito, Murilo Vercka,  Paulo Pimentel

Instituição: HC UFPR - Paraná

JUSTIFICATIVA: A fibrose cística é uma doença autossômi-
ca recessiva e possui acometimento pulmonar obstrutivo e 
progressivo, além das alterações endócrinas e gastrointes-
tinais. Com a melhora nos tratamentos e sobrevida desses 
pacientes, estes passaram a ser submetidos cada vez mais a 
procedimentos cirúrgico-anestésicos. Discutir diferentes téc-
nicas anestésicas é de suma importância no manejo desses 
pacientes. RELATO DE CASO: IJ, 38 anos, 60 kg, portadora 
de fibrose cística com acometimento pulmonar, pancreáti-
co e hepático. Histórico de diversos internamentos por he-
morragia digestiva (HD) de varizes esofágicas. Indicação de 
Endoscopia Digestiva Alta (EDA) eletiva para definição de 
foco de sangramento prévio e possível tratamento da lesão. 
Paciente bem clinicamente, com alta no dia seguinte. Histó-
rico de depressão respiratória em outra EDA. Respirava em 
ar ambiente, sem esforço respiratório e saturava 95%. Espiro-
metria com distúrbio restritivo grave. Realizada anestesia: 1 
mcg/kg dexmedetomidina e 1mg/kg cetamina bólus EV. EDA 
durou 20 minutos. Durante o procedimento, a paciente satu-
rou 90-95% com o cateter nasal de O2 2 L/min, permaneceu 
sedada (Ramsay 5-6). Despertou 40 minutos após a indução e 
encaminhada para Unidade de Cuidados Semi-intensivos. Es-
tava agitada e teve alucinações. Realizado 2 mg midazolam. 
Cinco horas após procedimento, recuperou-se totalmente da 
anestesia e teve alta hospitalar no dia seguinte. DISCUSSÃO: 
Anestesia geral e ventilação mecânica são danosas nos pa-
cientes com fibrose cística e podem levar à hemorragia pul-
monar maciça e difícil extubação. Minimizar os riscos de uma 
intervenção invasiva nas VAs desses pacientes é importante. 
O uso da cetamina e dexmedetomidina para sedação fora do 
centro cirúrgico, principalmente em pacientes pediátricos, 
está sendo cada vez mais utilizado. Ambas as drogas confe-
rem baixos índices de depressão respiratória e instabilidade 
hemodinâmica. Extrapolar seu uso para população adulta e 
definir a melhor posologia é necessário. Em crianças, uso de 
1 mcg/kg dexmedetomidina e 2 mg/kg cetamina para EDAs 
não fez delirium pós-operatório, porém, crianças são menos 
afetadas pelas alterações psicológicas indesejadas da ceta-

mina. Buscar alternativas seguras em relação às possíveis 
complicações pulmonares em pacientes com fibrose cística é 
desejável. Necessita-se estabeler melhor a posologia de dro-
gas como a dexmedetomidina e a cetamina e, assim, definir o 
uso seguro de drogas que possuem mínimo efeito no sistema 
respiratório.
Referências

Fitzgerald M, Ryan D. Cystic fibrosis and anaesthesia. Cont Educ Anaesth Crit Care 
Pain, 2011; 11:204-9.

Goyal R, Singh S, Shukla RN, et al. Ketodex, a combination of dexmedetomidine and 
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323 - Dexmedetomidina, cetamina e 
propofol para fotocoagulação retiniana 
a laser em recém-nascido prematuro com 
broncodisplasia pulmonar
Autores: *Letícia Tramontin Mendes, Gabriela Ghisi,  João Luizão, Kari-
ne Pecharki Levandoski,  Marcos Rosvailer,  Murilo Vercka

Instituição: HC UFPR - Paraná

JUSTIFICATIVA: Com a evolução na terapia intensiva neona-
tal, anestesias nesta população estão cada vez mais comuns 
na prática clínica. Adequar a melhor anestesia para o tipo de 
procedimento e paciente requer amplo conhecimento téc-
nico. Com isso, estudos têm relacionado o uso de propofol, 
cetamina e dexmedetomidina para a sedação na população 
pediátrica. RELATO DE CASO: KM, 39 s, 2,350 kg, prematura 
28 semanas e 3 dias, insuficiência respiratória ao nascimento 
e ventilação mecânica por dez dias. Portadora de Broncodis-
plasia Pulmonar e Retinopatia da Prematuridade. Indicação 
de fotocoagulação retiniana a laser. RN em respiração espon-
tânea, Sat 02 94% em ar ambiente, intercalando cateter nasal 
de oxigênio/CPAP nasal, estável hemodinamicamente. Eco-
cardiograma com forame oval patente, persistência do canal 
arterial, moderada repercussão hemodinâmica. Raio-x: hipo-
transparência difusa. Procedimento em UTI neonatal. Reali-
zada anestesia venosa total: 1 mcg/kg dexmedetomidina, 0,2 
mg/kg cetamina, 1 mg/kg propofol e 0,1 mg/kg de atropina 
e anestesia tópica. Paciente com Sat 02 entre 80-90% com 
cateter nasal a 2 L/min, sem sinais de esforço respiratório. 
Não apresentou depressão respiratória ou nistagmo. Proce-
dimento durou 30 minutos. Repicadas doses bólus: 1 mcg de 
dexmedetomidina, 0,5 mg de cetamina e 1,25-2,5 mg de pro-
pofol para manutenção pela escala neonatal N-PASS. Perma-
neceu com CPAP nasal após procedimento com Sat 02 > 90%. 
Não apresentou complicações. DISCUSSÃO: A cetamina está 
sendo bem utilizada para sedação em pacientes pediátricos 
fora do centro cirúrgico. Nesta população, a incidência das 
reações psicológicas indesejáveis é menor. A dexmedetomi-
dina tem efeito sedativo, ansiolítico, hipnótico, analgésico e 
simpatolítico e pode antagonizar efeitos indesejáveis da ce-
tamina. Ambos agentes têm um bom perfil no controle da 
depressão respiratória, parâmetros hemodinâmicos e anal-
gesia. A adição do propofol para este procedimento oftal-
mológico, buscou diminuir a dose de cetamina necessária, 
visando a não ocorrência do nistagmo. A combinação destes 
três agentes anestésicos para procedimentos oftalmológicos 
se mostrou eficaz, pois não foi necessário ventilar a RN, não 
ocorreu nistagmo, agitação ou falha da sedação. Não existem 
estudos que contraindiquem o uso de anestésicos venosos 
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na população neonatal, portanto, estes estão liberados para 
a prática clínica. Associar diferentes drogas com bom perfil 
para sedação fora do centro cirúrgico parece uma prática se-
gura nesta população.
Referência

Ülgey A, Aksu R, Bicer C, et al. Is the addition of dexmedetomidine to a ket-
amine-propofol combination in pediatric cardiac catheterization sedation useful? 
Pediatr Cardiol. 2012; 33: 770-4.

380 - Teste de vasorreatividade pulmonar, o 
papel do anestesista
Autores: Ariele Patrícia da Silva, Anna Glória Fonseca Teodoro, *Igor 
Lima Carence Inácio, Welton Rodrigues Ferreira, Flora Margarida Bar-
ra Bisinotto

Instituição: CET Hospital de Clinicas Universidade Federal Triangulo 
Mineiro

JUSTIFICATIVA:  O teste de vasorreatividade pulmonar ser-
ve para identificar quais pacientes são candidatos ao uso de 
vasodilatador em casos de hipertensão arterial pulmonar 
idiopática. Um teste negativo desaconselha o uso da medica-
ção devido ao risco de complicações e ausência de resposta. 
Estima-se que menos de 20% apresentam teste de reativida-
de pulmonar positivo e têm indicação correta de usar esse 
medicamento, o que pode resultar em aumento da sobrevida 
e qualidade de vida desses pacientes. O relato do teste vem 
mostrar o papel e visão do anestesiologista para contribuição 
de um resultado mais acurado e apresentar os detalhes práti-
cos do procedimento que, por vezes, não é feito de rotina no 
serviço de hemodinâmica. RELATO DE CASO: Paciente mas-
culino, 41 anos, médico de origem cubana que está no Bra-
sil há dois anos  e desde então vem apresentando dispneia 
progressiva. Nega comorbidades prévias. Com a hipótese 
diagnostica de hipertensão arterial pulmonar idiopática, foi 
indicado o teste de vasorreatividade pulmonar. No início, fo-
ram realizadas ventriculografia e aortografia sem alterações. 
Foi optado por realizar o teste sem sedação e com acopla-
mento da máscara facial. O vasodilatador utilizado foi o óxido 
nítrico. Foi utilizada monitorização intra-arterial para verificar 
mudanças sistêmicas e erros de interpretações e também o 
cateter de artéria pulmonar. Foi medido PAP ao ar ambiente 
de 88 mmHg, após cinco minutos, com fluxo de O2 a 5l/min a 
100% manteve o mesmo valor de PAP e então aplicado óxido 
nítrico em partes por milhão de 10,20,40 e 80 , cinco minu-
tos em cada vez e não houve redução significativa na PAP. 
DISCUSSÃO: É possível realizar o teste usando uma máscara 
facial bem acoplada, o que evita um procedimento mais inva-
sivo. O óxido nítrico tem ação específica na vasodilatação da 
circulação pulmonar e curta meia vida - 5 a 10 s, sendo a dro-
ga de escolha para realização do teste. É um gás inodor, inco-
lor, tóxico e não inflamável e vem em cilindro misturado com 
nitrogênio, normalmente com concentração de 500 ppm. O 
fluxo do cilindro é conectado para sair na parte distal da via 
inspiratória e assim misturar com o fluxo de O2 do aparelho 
de anestesia. É também aconselhável colocar um sensor mais 
distal para ser conectado ao monitor e analisador de gás 
do óxido nítrico que calcula automaticamente quanto está 
sendo ofertado em partes por milhão (ppm). Sem o monitor 
próprio, é aconselhável utilizar uma fórmula para calcular a 
concentração de NO : V NO = Cd x V min X 1000 dividido por 
C cil. Para evitar erros, faz-se necessária a medicação simul-
tânea da pressão pulmonar e sistêmica, controle da pressão 

parcial arterial de gás carbônico, da temperatura corporal, da 
posição dos cateteres, do nível de ansiedade e do uso de se-
dativos, iniciando o procedimento somente após estabiliza-
ção dos parâmetros por cinco minutos ou mais. Dessa forma, 
o anestesiologista participa ativamente e tem papel funda-
mental na adequada realização e interpretação do teste.
V No -  vazão de NO no fluxômetro (ml/min), Cd – Concentra-
ção de No desejada (ppm), V min – volume minuto no venti-
lador (l/min), C cil – Concentração de No no cilindro (ppm).
Referência

Oliveira EC, Amaral CFS, Moura MAC, et al. Teste de vasorreatividade pulmonar. J 
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385 - AVC na hemodinâmica: sedação ou 
anestesia geral?
Autores: Lucas Ventorim de Tassis, Leonardo Carvalho Baltar Fernan-
des, Izabella Foratini Mercier, Felipe Gustavo de Medeiros Santos, Letí-
cia Dutra Cerqueira Ambrósio, *Rodrigo Ferreira Monteiro

Instituição: UFES

JUSTIFICATIVA: Os eventos cerebrais afetam enorme quan-
tidade de pessoas mundo afora. O número crescente de 
procedimentos realizados na hemodinâmica é realidade. 
A neuroanestesia engloba um conjunto de procedimentos 
anestésicos que apresentam uma complexidade variável, de 
acordo com o quadro neurológico apresentado pelo pacien-
te. A adequada abordagem garante melhor recuperação e 
menor dano cerebral ao paciente. RELATO DE CASO: Pacien-
te feminina, 78 anos, ASA II - hipertensa e dislipidêmica, ad-
mitida às 00:15 h, com queixa de paresia em membros. Escala 
de Coma de Glasgow de 14 (3+5+6). Levada ao Serviço de 
Hemodinâmica (SH) às 02:45 h para angiografia cerebral. Ad-
mitida em SH sonolenta, mas interagindo com examinador. 
Monitorizou-se conforme a Resolução CFM no 2.174 de 2017. 
Optou-se por anestesia do tipo sedação, com suporte de oxi-
gênio por cateter nasal tipo óculos 3 L/min. Administrou-se 
40 mcg de dexmedetomidina em bólus lento, de aproxima-
damente 15 minutos. O acesso do neurointervencionista foi 
via femoral com anestesia local prévia a introdução do cate-
ter. Exame e reperfusão realizados sem intercorrências. Após, 
paciente foi encaminhada ao CTI, lúcida e em ar ambiente. 
DISCUSSÃO: A anestesia fora do ambiente cirúrgico gera 
apreensão no profissional e para garantir o sucesso do pro-
cedimento, adequado planejamento do ato é essencial. A 
avaliação do risco versus benefício e interação com o mé-
dico assistente são fundamentais. Diante desse exposto, a 
anestesia geral está relacionada à hipotensão significativa, 
restringe o monitoramento neurológico e expõe o paciente 
a riscos de intubação, incluindo pneumonia e sepse. Nesse 
sentido, a sedação apresenta relativa segurança, além de 
não atrasar o procedimento. Nesse contexto, o uso da dex-
medetomidina surge como anestésico capaz de promover 
sedação consciente, respiração espontânea e estabilidade 
hemodinâmica, através da ação em receptores alfa 2A, 2C e 
2B, respectivamente.
Referências
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420 - Trombose aguda de stent coronariano 
na hemodinâmica: um relato de caso
Autores: Débora Cristina Guerra Amaral Fóscolo, *Rafael Augusto de 
Melo Lacerda, Karina Diniz Pereira, Mayara Araújo Silva, Jaci Custódio 
Jorge, Vanessa Patricia do Valle Gusmão

Instituições: Hospital do Instituto de Previdência dos Servidores do Es-
tado de Minas Gerais - IPSEMG Belo Horizonte, MG - Brasil

JUSTIFICATIVA: A incidência de trombose de stent foi relatada 
em uma série de estudos, variando entre 0,5-2%, mas apesar 
de relativamente baixa, tem um grande impacto clínico devido 
ao alto risco de infarto do miocárdio, sendo que a mortalidade 
pode chegar a 45%. Os procedimentos fora do centro cirurgi-
co impõem desafios constantes e protocolos de cuidados são 
determinantes na segurança dos pacientes. RELATO DE CASO: 
Sexo feminino, 66 anos, hipertensa, diabética, com doença 
arterial obstrutiva periférica, história de revascularização em 
membro inferior, acidente vascular encefálico e ex-tabagista. 
Admitida com quadro de edema agudo de pulmão, elevação 
de troponina e eletrocardiograma com supradesnívelamento 
do segmento ST. Iniciado protocolo de síndrome coronariana 
aguda (SCA) e encaminhada para realização de cateterismo 
cardíaco. Cateterismo inicial com angioplastia primária em 
artéria circunflexa com implante de stent farmacológico, res-
taurado fluxo arterial TIMI III com sucesso. Ao término do pro-
cedimento, paciente apresentou PCR em ritmo de fibrilação 
ventricular (FV) recorrente, sendo necessários múltiplos cho-
ques com reversão transitória do ritmo. Realizado novo cate-
terismo, que evidenciou trombose aguda do stent em artéria 
circunflexa com fluxo TIMI 0. Quadro revertido após dilatação 
por balão. DISCUSSÃO: A trombose de stent pode ocorrer nas 
primeiras 24 horas após procedimento (aguda), nos primeiros 
30 dias de implantação (subaguda), entre 1 e 12 meses (tardia) 
ou após 1 ano (muito tardia). O preditor mais importante é a 
ausência de terapia com bloqueador do receptor plaquetário 
P2Y12 no momento do evento. A dupla antiagregação plaque-
tária é considerada em todos os pacientes com SCA, no entan-
to, não elimina a chance de trombose de stent. A variabilidade 
da resposta individual aos antiagregantes é reconhecida, al-
guns pacientes respondem muito pouco a uma determinada 
dosagem, dados mostram que um efeito antiplaquetário ade-
quado não é alcançado em 4% a 30% dos pacientes recebendo 
tratamento com clopidogrel. Vários fatores, como SCA, diabe-
tes mellitus ou stent mal expandido, podem contribuir para a 
trombose precoce ou tardia. É provável que os fatores de risco 
pró-trombóticos clínicos, celulares e polimorfismo genético 
tornem a terapia ineficaz. Assim, é promissora a possibilidade 
de reconhecer por meio de estudos genéticos o perfil de res-
posta individual à terapia antiagregante. Ademais, a presença 
do anestesista capacitado no serviço de hemodinânima enri-
quece as possibilidades de melhores desfechos clínicos num 
contexto de crise.
Referências
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439 - Avaliação ultrassonográfica de conteúdo 
gástrico em politraumatizado submetido à 
sedação

Autores: Bruno Serra Guida, Marcelo Pena Moreira de Oliveira, Felipe 
de Castro Freitas, *Victor Salmazo Rebello

Instituição: Hospital Pasteur

JUSTIFICATIVA: Ultrassonografia gástrica em politraumati-
zado agendado para realização de ressonância magnética de 
coluna cervical sob sedação. A broncoaspiração perioperató-
ria, apesar de rara, é causa de importante morbimortalidade. 
Existem diversos fatores que retardam o esvaziamento gás-
trico, entre eles: politrauma, drogas, diabetes avançado. Até á 
pouco tempo, não dispúnhamos de um método confiável de 
avaliação do conteúdo gástrico nesses pacientes. Dessa for-
ma, tal exame point of care pode trazer informações capazes 
de mudar sua técnica anestésica. RELATO DE CASO: SSMM, 
68 anos, ASA I, vítima de politrauma recente com fratura de 
órbitas e vértebra cervical C3, estabilizada com colar cervical. 
Indicada ressonância magnética de coluna cervical e órbitas 
sob sedação por claustrofobia e dor ao decúbito proposto. 
Possuía tempo de jejum limítrofe, critérios para via aérea di-
fícil, como abertura de boca reduzida, incapacidade de ex-
tensão da cervical, hematoma em face. Realizada ultrassono-
grafia gástrica à beira leito que identificou estômago cheio, 
em estágio tardio. Ao discutir o caso com equipe assistente, 
apresentando os riscos de broncoaspiração e antecipação a 
uma provável via aérea difícil, o exame foi adiado para a ma-
nhã seguinte. DISCUSSÃO: Por se tratar de um exame não 
invasivo, isento de riscos, barato, rápido e de fácil acesso em 
ambiente hospitalar, a ultrassonografia gástrica tem se mos-
trado uma aliada no manejo anestésico de pacientes com 
possível estômago cheio. No caso apresentado, o paciente 
apresentava critérios para retardo no esvaziamento gástrico 
e possível via aérea difícil. Deve-se considerar esta avaliação 
ultrassonográfica sempre que houver fator de risco para gas-
triparesia.
Referência

Nocera P, Kimachi P, Martins EG.. Avaliação do Conteúdo Gástrico. In: Mattos SLL, 
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514 - Anestesia em situações excepcionais
Autores: Hugo Eckener Dantas de Pereira Cardoso, Pedro Brito de Oli-
veira Junior, Alessandra Santos da Fonseca, *Nina Angélica Regis Libó-
rio, Larissa Figueirêdo Carvalho Reis, Ricardo Almeida de Azevedo

Instituição: Hospital Geral Roberto Santos

JUSTIFICATIVA: Anestesia em ambientes não cirúrgicos tem 
sido cada vez mais frequente, visto que houve aumento da 
complexidade dos procedimentos e pacientes, ampliando os 
desafios que os anestesiologistas enfrentam, como a escolha 
da abordagem anestésica, considerando o tipo de procedi-
mento e as comorbidades do paciente. É de grande impor-
tância a avaliação pré-procedimento e o cuidado pós-proce-
dimento, principalmente considerando que, na maioria das 
vezes, não é um ambiente tão controlado para lidar com in-
tercorrências quanto o centro cirúrgico. A sedação moderada 
é, muitas vezes, inadequada no contexto de pacientes mais 
graves para procedimentos simples, sendo de suma impor-
tância o reconhecimento precoce de uma possível via aérea 
dificil. OBJETIVO: Relatar ato anestésico em paciente com via 
aérea difícil predita em ambiente fora do centro cirúrgico e 
a exposição do anestesiologista em situações excepcionais. 
RELATO DE CASO: SKSC, 16 anos, sexo feminino, previamen-
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te hígida, 42 quilos, com história pregressa de queimadura 
orofaríngea e esofágica aos três meses de idade por ingestão 
de líquido quente fornecido acidentalmente por genitor. Ad-
mitida em Centro de Hemorragia Digestiva de Hospital Geral 
Roberto Santos - Salvador, BA, para submeter-se à dilatação 
esofágica endoscópica devido a sequelas de queimadura. 
Ao exame físico, paciente pouco colaborativa, com abertu-
ra oral menor que 3 cm, dificuldade de fala devido à fibrose 
em língua - Mallampati indeterminado, edema significativo 
em lábio superior e múltiplas cicatrizes e pontos de fibrose 
em lábios como um todo. Negou uso de medicamentos de 
uso contínuo, tinha boa capacidade funcional e jejum estava 
adequado. Prontuário carente de internações anteriores. Não 
possuía exames laboratoriais. Encontrava-se em ventilação 
espontânea, confortável em ar ambiente, PA: 105x75 mmHg, 
FC 100 bpm, ritmo regular. Ao ser admitida em sala não ci-
rúrgica, realizada monitorização com cardioscopia contínua, 
oximetria de pulso e pressão arterial invasiva a cada cinco 
minutos. Anestesia realizada: como paciente muito ansiosa e 

pouco colaborativa, optou-se por pré-oxigenação adequada, 
administração intravenosa de fentanil 120 mcg, lidocaína 40 
mg, propofol 150 mg. Após indução, inicialmente realizou-
-se videolaringoscopia antes de relaxamento com intuito de 
classificar visualização de epiglote. Cormack-Lehane I. Rea-
lizado rocurônio 25 mg, seguido de intubação orotraqueal 
com tubo 6.5 com cuff. Manutenção com sevoflurano 1 CAM. 
RESULTADOS: Intubação orotraqueal sem intercorrências. 
Ventilação confirmada com capnografia e ausculta. Não hou-
ve intercorrências durante procedimento, permanecendo es-
tável da indução ao término. Ao fim, paciente extubada, sem 
intercorrências, após administração de sugammadex 130 mg. 
Paciente encaminhada ao médico assistente estável hemo-
dinamicamente, vigil e respirando confortavelmente em ar 
ambiente e saturação de 99%.
Referências
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